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I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ
ÁHT. 50. §-BAN FOGLALTAKRA
Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is a
vizsgált ciklusban a rendelkezésre álló források körének szűkülése jellemezte. 2006. évhez
viszonyítva 2007. évre a normatív állami hozzájárulások összege közel 7 %-kal csökkent, melynek
indoka, hogy a város kikerült a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott
települések köréből. Az átsorolásból adódóan 55.253 E Ft normatív támogatástól esett el az
önkormányzat. A csökkenő tendencia az elkövetkezendő években is megfigyelhető volt. Addig amíg
2006. évben a normatív állami támogatás összege még meghaladta a 950 millió Ft-ot, 2010. évben
már csak 713 millió Ft összegű normatív támogatásból gazdálkodhatott a város. Ennek oka egyrészt a
tanulói létszám csökkenése, feladatok megszűnése (Városi Alapfokú Műv.Okt. Int.-ben szakok
megszűntetése), az oktatás területén a teljesítmény-mutatón alapuló új számítási módszer bevezetése,
ellátotti létszám csökkenése, másrészt a normatívák fajlagos összegének csökkenése, illetve a
közszférában dolgozók 13. havi juttatásának eltörlése.
A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat,
hiszen a település lakosságszáma folyamatosan csökken.
A csökkenő források ellenére az Önkormányzat gazdálkodásában minden évben alapvető célként
fogalmazódott meg a kötelező feladatok teljes körű végrehajtása, továbbá a működőképesség,
finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítása. A kiadások csökkentésére
irányuló és egyéb célt szolgáló önkormányzati intézkedések – 2008. január 1-től a hulladékszállítási
díj bevezetése, önkormányzati kötvénykibocsátás - esetenként feszültséget váltottak ki, de
mindenképpen olyan szükséges lépések voltak, melyek a jogszabályoknak való megfelelés mellett a
település fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását is szolgálták.
Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekezdése alapján a polgármester
köteles jelentést tenni a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az előző
években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről, mellyel kapcsolatosan a
kötvénykibocsátásról, a fejlesztési hitel állományának alakulásáról, és a beruházásokhoz kapcsolódó
áthúzódó kötelezettségvállalásokról részletes elemzés található az alábbiakban.
1. A kötvénykibocsátás előzménye, menete, általános jellemzői
Önkormányzatunk 2007. évi költségvetésében jelentős erőfeszítések árán sikerült a pénzügyi
egyensúlyi helyzetet elérni.
Ezzel párhuzamosan a 2007. évi költségvetésünk forrás oldala nem teremtette meg a lehetőséget az
önkormányzat tervezett, jelentősebb volumenű intézményi, illetve térségi feladatellátást szolgáló
beruházási programjai saját erő részének biztosítására.
A város beruházási célkitűzéseivel elsődlegesen az önkormányzati kötelező feladatellátás
feltételeinek a javítását és a munkahelyteremtés lehetőségét célozta meg. Ezen belül is kiemelkedően
nagy figyelmet fektetett az oktatás-szakképzés fejlesztésére, az Ipari Parkba történő betelepülés
infrastrukturális hátterének teljes körű kiépítésére, a város idegenforgalmi lehetőségeinek
fokozottabb kihasználását szolgáló fejlesztések megvalósítására, valamint az idősügyi ellátás
feltételeinek javítására.
Mindezen tervezett fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósításához szükséges önkormányzati
saját erő biztosítása céljából felmerült az igény külső pénzügyi forrás bevonására is.
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A külső forrás bevonására általánosan ismert, és az Ötv. 88. § alapján is biztosított két lehetőség:
- hitelfelvétel, valamint a kötvénykibocsátás.
A hitelfelvétel jellemzői:
- célhoz kötött felhasználási lehetőség,
- a hitelbiztosító bank által támasztott szigorú elszámolási kötöttség,
- kötöttebb és szigorúbb törlesztési rendszer, amely kevésbé rugalmasan alakítható menet közben,
- általában jelzálogfedezetet igényel,
- közbeszerzés köteles (időigényes és költséges eljárás)
- önerőt igényel,
- jogszabályi korlátja van önkormányzatok esetében
A kötvénykibocsátás jellemzői:
- szabadabb felhasználási lehetőség,
- rugalmasabban alakítható törlesztés,
- jelzálogfedezetet nem igényel,
- nem közbeszerzés köteles,
- nem szükséges hozzá önerő,
- a kibocsátás költségei kedvezőbbek,
- a kibocsátás átfutási ideje lényegesen rövidebb,
- a kibocsátó bankok jegyzési garanciát vállalnak,
- nemcsak a pénzpiac, hanem a teljes tőkepiac rendelkezésére álló forrásait célozza meg (ezzel
nagyobb összegek felvételére nyílik lehetőség a kibocsátó számára, illetve a potenciális befektetők
lényegesen szélesebb körét vonja be a finanszírozásba)
Ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város fejlődni, beruházni tudjon és meg tudja teremteni azokat a
feltételeket, melyek nélkülözhetetlenek új munkahelyek létrehozásához, a fiatalok elvándorlásának
megállításához, hogy élni tudjon a pályázat adta lehetőségekkel mindenképpen külső forrás bevonása
vált szükségessé. A külső forrás bevonásának alternatíváit (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) 2007.
októberétől vizsgálta a Képviselő-testület. A 2007. november 12-ei és 13-ai közmeghallgatást követő
Képviselő-testületi ülésen (2007. november 29.) született meg a döntés a kötvénykibocsátásról 1
milliárd Ft összegben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel.
Az ajánlattételi felhívás 6 pénzintézet – a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt,
a CIB Bank Zrt, a Raiffeisen Bank Zrt, a K&H Bank Nyrt, és a Magyarországi Volksbank Zrt.
részére került megküldésre. Mind a hat pénzintézet élt ajánlattételi lehetőségével.
A beérkezett ajánlatokat értékelte Cséffai János könyvvizsgáló, Csapó Ágnes banki szakember és Dr.
Sasvári Anna ügyvéd. A szakértői vélemények mindegyike azzal a javaslattal élt, hogy a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot az
önkormányzat, és folytasson le egy tárgyalásos eljárást a két ajánlat hasonló voltából adódóan. 2007.
december 20-án a polgármesterből, bizottsági elnökökből vagy az általuk delegált személyekből álló
Szakértői Bizottság meghallgatta mindkét pénzintézet szakembereit, munkatársait.
A Szakértői Bizottság a lekötött betét utáni kamatbevétel nagysága és a referenciák alapján tudott a
két pénzintézet között sorrendet felállítani, hiszen a kamatfelár illetve az egyszeri szervezési,
lebonyolítási díjak tekintetében az ajánlatok szinte azonosak voltak.
Az Önkormányzat részére ajánlott magasabb lekötött betéti kamat (kb. 0,5%) eredményeként a
Szakértői Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a kötvénykibocsátásra vonatkozó
szerződést a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötötte meg.
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A Bank által összeállított ütemtervnek megfelelően 2008. január és február hónapokban elkészültek
és aláírásra kerültek a szükséges szerződések (technikai számla nyitásáról szóló szerződés, treasury
keretszerződés, a kötvénykibocsátásból eredő forrás betétként történő elhelyezéséről szóló
megállapodás).
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év
futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.
A kötvény paraméterei:
 Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
 Kötvény lejegyzése: CHF
 Jegyzéskori árfolyam: 158,35
 Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
 Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
 Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
 Kamatozás módja: változó
 Induló kamatláb: 3,5083 %
 Kamatláb változásának elvei: 6 havi LIBOR CHF + 0,7 %
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a kötvénykibocsátás során elvégzendő feladatokkal Csapó
Ágnes pénzügyi tanácsadót (Budapest Privinvest Kft.) bízta meg. A pénzügyi tanácsadó feladata volt
az árfolyam-és kamatkockázat alakulására vonatkozóan pénz-és tőkepiaci elemzések készítése, a
kötvénykibocsátás ajánlattételi felhívására beérkezett kötelező érvényű ajánlatok összehasonlító
elemzése, egyeztető tárgyalások lefolytatása, a Képviselő-testület részére szakértői anyag készítése.
Az elvégzett feladatokért fizetett megbízási díj összege 750 E Ft + áfa volt.
A kibocsátást követően a kötvényforrás kezelésére, a befektetési portfoliók kialakítására, teljes körű
banki tanácsadás ellátására önkormányzatunk megbízási szerződést kötött Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadóval 2008. február 27. napjától 2008. december 31. napjáig. A szerződés 2008. november
30-áig nem került felmondásra, így a megbízás – a szerződés értelmében - további 1 évvel
meghosszabbodott. 2009. decemberében a Képviselő-testület javasolta a megbízási szerződés
felülvizsgálatát (Kbt. hatálya alá tartozását), így a megbízási szerződést csak 2010. január 1. napjától
január 31. napjáig hosszabbították meg. A szerződést a Képviselő-testület 2010. januári ülésén ismét
tárgyalta és az alábbi módosításokkal fogadta el: hozamdíj mértéke: …alaphozamon felüli
többletbevétel összegének bruttó 25%-a (35%-ról), a megbízási szerződés 2010. február 1. napjától
2010. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól. A szerződés részét képezi az alábbi mondat is:
Amennyiben a szerződés lejártát megelőzően 30 nappal a Megbízó a szerződést nem mondja fel,
abban az esetben jelen szerződés hatálya további egy évvel meghosszabbodik.
Csapó Ágnes a Budapest Privinvest Kft. ügyvezető igazgatója a szerződésben vállalt
kötelezettségének megfelelően pénzügyi tanácsokat adott, kezelte az önkormányzat által kibocsátott
1 milliárd Ft összegű kötvény fel nem használt részét, továbbá szabályzatokat, elemzéseket készített,
lebonyolította a számlavezetés versenyeztetését, félévente, szükség esetén negyedévente beszámolót
készített a kötvényforrás menedzsmentjéről, továbbá felhívta a testület figyelmét a kamatkockázat
mérséklésének lehetőségére és bekérte a pénzintézetektől kamatfixálásra vonatkozó ajánlataikat.
Az önkormányzat a feladat ellátásáért havi 125.000 Ft + Áfa alapdíjat fizet, továbbá a megbízottat
szaktanácsadási feladataiért hozamdíj illeti meg. A hozamdíjat az önkormányzat naptári félévente
számla alapján fizeti. Mértéke: a lejegyzett, de fel nem használt kötvény összegének lekötéséből
származó alaphozamon felüli többletbevétel összegének bruttó 35%-a (2010. február 1. után 25%).
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A hozamdíj teljesítménytől függő díjazást jelent, a megtermelt többletbevétel után, a megtermelt
többletbevételből fizetendő.
A kifizetett prémiumdíjak bruttó összegei az alábbiak voltak:
2008. I. féléve után: 4.758.534 Ft
2008. II. féléve után: 1.982.353 Ft
2009. I. féléve után: 4.968.323 Ft
2009. II. féléve után: 6.757.031 Ft
A kötvényforrás menedzsmentjéről készített beszámolók teljes körű tájékoztatást nyújtottak a
kibocsátás időszakának pénzpiaci hátteréről, a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról és aktív
ügyletekről, továbbá a kötvény kibocsátása óta realizált kamat, hozam és árfolyamnyereségveszteség alakulásáról.
Elkészített beszámolók és a beszámolás időpontja:
2008. I. félévi beszámoló
– 2008. augusztusi ülésen
2008. II. félévi beszámoló
– 2009. márciusi ülésen
2009. I. félévi beszámoló
– 2009. augusztusi ülésen
2009. III. névi beszámoló
– 2009. októberi ülésen
2009. IV. névi beszámoló
– 2010. márciusi ülésen
2010. I. névi beszámoló
– 2010. májusi ülésen
Kamatkockázat mérséklésének lehetősége:
A devizában fennálló kötelezettségünknek két kockázati faktora ismert, az árfolyam és a
kamatkockázat. Az árfolyamban rejlő kockázat mérséklésére nincs lehetősége az önkormányzatnak,
ugyanakkor a kamatkockázat megszűntetésére, a kamatkiadások tervezhetővé tételére lehetőséget
biztosít a pénzpiac. Nagy kérdés és dilemma a Képviselő-testület számára, hogy mikor éljünk a
kamatfixálás lehetőségével, mikor szükséges lemondani az alacsony kamat adta előnyről?
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben két alkalommal is
foglalkozott a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kamatfixálás lehetőségével.
Mit értünk röviden kamatfixáláson, IRS-en? Az Önkormányzat egy IRS ügylet megkötésével már
meglévő, változó kamatozású kötvényének kamatát az IRS ügylet futamidejére fix kamatozásúra
cseréli, rögzíti.
Az Önkormányzatnak az alábbiakat szükséges mérlegelni:
Az IRS megkötésével lemond az aktuálisan alacsony kamat adta előnyről, ugyanakkor a kamatok
emelkedésével szemben védelmet szerez, kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi kamatjellegű
költségeit, vagy nem fixál és vállalja a kamatemelkedés kockázatát, ugyanakkor továbbra is élvezi
az aktuálisan alacsony kamat adta előnyt.
A 2009. október 29-i testületi ülésen a bizottságok javaslatai alapján a Képviselő-testület azt a
döntést hozta, hogy IRS ügyletre bekéri az ajánlatokat a pénzintézetektől, és a konkrét kamatlábak
ismeretében dönt a kamatfixálás elfogadásáról avagy elutasításáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 420/2009. (X. 29.) Gye. Kt.
határozata értelmében felhatalmazta Gyomaendrőd Város Polgármesterét az ajánlatok bekérésére.
Ezt követően megtörtént az ajánlati felhívás összeállítása, a pénzintézetek részére a kiküldése, majd
az ajánlatok értékelése. A beérkezett 4 indikatív ajánlat értékelését a Képviselő-testület a 2009.
december 21-ei ülésén megismerte, majd arról döntött, hogy 2009. évben nem kíván élni a
kamatfixálás lehetőségével és nem kér be kötött ajánlatokat pénzintézetektől, ugyanakkor
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felhatalmazta a polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén
tegyen intézkedést a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére.
A 2010. március 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésen Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó
beszámolót tartott a kibocsátott kötvény 2009. utolsó negyedévi menedzsmentjéről, mely beszámoló
során javasolta a Képviselő-testületnek a kamatfixálás lehetőségének ismételt átgondolását.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyelőre nem mond le az aktuálisan alacsony kamat adta
előnyről és nem él a kamatfixálás lehetőségével, ugyanakkor ismételten felhatalmazta a
polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén tegyen intézkedést
a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére.
A kötvényforrás számokban
2008.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1
milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként
használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú betétként volt
elhelyezve 227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000 Ft.
A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az
alábbi tételeket használta fel:
 kamatfizetésre 21.586.000 Ft
 testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle
ingatlan vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben
 a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak
1.000.000 Ft összegben
 a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének 4.758.000
Ft.
A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
megközelítette a 60 millió Ft-ot.
A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft.
2009.
A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt.
2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft), az EUR betét
állomány összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR (589.000
Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft.
2009. évi felhasználás:
 kamatfizetésre 34.500.000 Ft.
2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 115 millió
Ft-ot.
A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.151.659.000 Ft.
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2010.
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)
 2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása).
2010. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 50 millió Ftot.
2010. június 30-án a kötvényforrás forintban 1.042.132.678 Ft-ot tett ki.
A 2010. június 30-ai MNB középárfolyam (216,67) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.368.487.000 Ft.
2. Fejlesztési hitel állományának alakulása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évben a Képviselő-testület 260/2001. (X. 25.) Kt.
határozata alapján készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat
által felvett 223.500.-E Ft összegű tőketartozás és járuléka erejéig. A készfizető kezesség keletkezés
időpontja 2001. december 7., a hitel végső visszafizetésének lejárata 2011. december 20.-a. 2005.
december 14-én megszűnt a Hármas Körös Csatornamű Beruházó Társulat, a társulat által kivetett
érdekeltségi hozzájárulások esedékes törlesztő részleteinek összege bekerült az önkormányzat
kölcsönállományába. A Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett, és 2011. évben
visszafizetendő hitel összegéből – a lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeget
elkülönített kamatozó betétben helyeztük el, melynek alakulása a ciklusidőszakban a következő:
Lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásból
befolyt összeg
250000
200000
150000
E Ft

elkülönített betét

100000
50000
0
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A diagramból is jól látható, hogy a 223.500.-E Ft összegű hitel összege elkülönítetten, lekötött
betétként 2008. évtől kezdődően rendelkezésre áll. 2010. július 5. és 2010. október 5-e közötti
időszakban az ezen a címen lekötött betétállomány összegét lecsökkentettük 170.000 E Ft-ra, majd
ezen időszakot követően megtörténik a betétállomány összegének 223.500 E Ft-ra történő
kiegészítése. Az 53.500 E Ft jelen pillanatban is rendelkezésre áll az önkormányzat bankszámláján.
A lekötött állomány összegének csökkentését az tette szükségessé, hogy a folyamatban lévő
beruházásokhoz és pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések a nyári időszakban váltak esedékessé,
ugyanakkor a pályázati támogatások hatóság részéről történő kiutalása a beruházások befejezését
követően hónapok múlva fog megtörténni.
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A város stabil likviditásának biztosítása érdekében kötöttünk le júliustól októberig kevesebb
összeget, mint az ezt megelőző időszakokban. A hitel teljes összegének 2011. december 20-án kell az
önkormányzat rendelkezésére állnia. Az a tény, hogy a teljes hitelállomány összege 2008. évtől a
város rendelkezésére áll, köszönhető többek között annak is, hogy a befizetett lakossági érdekeltségi
hozzájárulások lekötéséből származó kamatbevétel összegével minden évben megnöveltük a lekötött
betétállomány összegét.
3. 2010. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások
1. Belvíz III. ütem – Megyei beruházás (3 holtág kotrása)
Saját erő összege: 37.780 E Ft
Ütemezése:
2010. 7.443 E Ft
2011. 25.025 E Ft
2012. 5.312 E Ft
2. Belvíz VII. ütem – Besenyszegi településrész belvízrendezése
Beruházás bruttó költsége: 91.621 E Ft
Támogatás összege: 82.459 E Ft
Saját erő összege: 9.162 E Ft
2010. évben érkező támogatás összege: 5.000 E Ft
2010. decemberben várható kifizetés összege: 5.556 E Ft
Beruházás várható befejezése: 2011. 08. 31.
3. Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben – Gesztor: Kondoros
Nagyközség Önkormányzata
I.
forduló önereje 2.146 E Ft (rendezve 2009. és 2010. években)
2010. évi költségvetésbe betervezett önerő összege: 10.000 E Ft
2011. évre áthúzódó kötelezettségként betervezett összeg: 28.250 E Ft
4. Közösségi közlekedés beruházás – Gesztor: Szarvas Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésbe betervezett önerő összege: 7.282 E Ft, mely előreláthatólag 2011.
évben válik esedékessé
5. Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása – Öregszőlői beruházás
Támogatás összege: 50.000 E Ft
Önerő összege: 0 Ft
A pályázat utófinanszírozású, a teljes beruházási összeget az önkormányzatnak meg kell
előlegeznie.
Várható befejezés: 2011. 10. 31.
6. Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés és felújítás előkészítő munkái – Elvi vízjogi
engedélyes terv elkészítése
2010. évi költségvetésbe betervezett összeg: 10.000 E Ft, a terv kifizetése előreláthatólag
áthúzódik 2011. évre
A Pénzügyi Osztály tájékoztatója a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás,
szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a
szükséges intézkedést.
Amennyiben az ügyfél nem fizet rendszeresen, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése.
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A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg, illetve az
ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy bírósági úton
érvényesítjük követelésünket.
Hitelek
Hitel
típus

Lakáshite
l
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

Hitel
Hátralék
állomány 2010.01.
2010.01.0 01
1.
27.813.30
9
12.455.02
1
850.892

Új
előírás

1.712.09
4
2.568.46
7
390.788

240.000
100.000

Előírás
bevétel
2010.
évi

Befizetés
2010.0106. hó

Hitel
állomány
2010.06.3
0.

5.000.00
0
2.150.00
0
600.000

2.353.764

25.459.54
5
11.644.05
6
820.602

Bíróságra adott ügyek
Hitel típus Ügyszám Fizetési
Tartozás
meghagyás összege
Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár
hitel

23
17
1

1.050.965
130.290

Hátralék
2010.06.
30

1.965.61
8
2.708.28
4
460.202

Végrehajtás Tartozás Bírósági
alatt lévő
összege
eljárásba
ügy
bekapcsolódás
18 1.055.346
14
346.248
5
11 2.556.341
6 1.606.053
6
1
124.540

Tartozás
összege
1.361.040
1.366.759

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30-án 25.459.545 Ft, mely összeg 204 fő
tartozása. A hátralékos állomány 1.965.618 Ft , mely összeg 76 fő tartozása. A hátralékos tartozás
összege, mintegy 253.524 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 2.353.764 Ft. 2009. évben,
illetve 2010. I. félévében is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Ügyfeleink között előfordulnak
olyanok, akiknek ugyan felhalmozódik több havi tartozásuk, de a felszólítás eredményeként egy
összegben rendezik azt. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is. Ezen hitelek
törlesztési részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság negatív hatására, így egyre nagyobb
azon ügyfelek száma, akik se a pénzintézet, se az önkormányzat felé nem tudják rendszeresen fizetni
tartozásukat. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési
kötelességüknek a tartozást bírósági úton érvényesítjük. 23 fő ellen folyik bírósági végrehajtás
2.416.386 Ft tartozás összegére, melyből 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 4 esetben tartott
sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenként minimum 19.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár.
2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként 6.600 Ft illetéket kell
fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő költségvetési szervek
illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a fizetési meghagyást a
Közjegyzőn keresztül elektronikus úton (MOKK rendszeren) lehet benyújtani, az eljárás díj fizetése
mellett történik, melynek legkisebb összege 5.000 Ft, illetve a tartozás összegének 3 %-a. Jelenleg
egy lakáshitellel rendelkező házaspár tartozása ügyében a felmerülő költség átlagos összege 56.200
Ft. Jelenleg 14 ügyben az ügyfelek a fizetési felszólításra sem fizettek, melyek esetében az új fizetési
meghagyásos eljárás keretében tudunk eljárást indítani.
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A 14 ügy szerződés szerinti összege 2.405.999 Ft, melyhez 684.400 Ft összegű végrehajtási költség
társul (456.000 Ft végrehajtási költség előleg, 158.400 Ft végrehajtási jog bejegyzési költség, 70.000
Ft eljárási díj), ami a tartozás 28 %-a.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30.-án 11.644.056 Ft, mely összeg 102
fő tartozását foglalja magába. A hátralékos állomány 2.708.284 Ft, mely összeg 43 fő tartozása. A
hátralékos tartozás összege 139.817 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 1.050.965 Ft,
melyből végrehajtás eredményeként 102.122 Ft rendeződött.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. Jelenleg 17 fő ellen folyik bírósági végrehajtás 3.923.100 Ft összegű tartozásra.
5 fő rendszeresen fizet, 2 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához
további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 8 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2010. június 30-án 5 fő 820.602 Ft tartozással rendelkezik, melyből a
hátralékos tartozás 460.202 Ft. Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette
tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. 1 fő jegyzőkönyv alapján hozzájárult tartozásának
nyugdíjából történő letiltásához. 1 fő esetében 124.540 Ft összegű tartozásra fizetési meghagyást
bocsátottunk ki a bíróság felé.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd.
Kintlévősé Hátralék
Új
Előírás
Befizetés
hj
g
2010.01.0 előírás bevétel
2010.01típusa 2010.01.0 1
Korr.
2010. évi
06.hó
1
Hárm
38.890.49 16.356.55
- 10.000.00 6.203.529
as2
7 25.000
0
körös
csat.
érd.hj
Rau95.000
95.000
5.000
féle
csat.
hj
Régi
15.000
15.000
Csato
rna hj
Út érd 7.098.082
5.000.000
629.185
.hj

Kintlévősé Hátralék
g
2010.06.3
2010.06.3 0.
0.
32.661.96 14.640.42
3
9

90.000

90.000

15.000

15.000

6.468.897

6.468.897

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2010. június 30-án
32.661.963 Ft. 1.660 fő tartozását tartjuk nyilván, melyből 14.640.429 Ft a hátralék összege. A
hátralékos állomány 2009. 12. 31-éhez képest csökkent. 2010. I. negyedévében befizetésre került
6.203.529 Ft, melyből a mintegy 5,5 millió Ft összegű adók módjára átadott tartozásból 334.399 Ft
térült meg. 12 fő 620.000 Ft összegű tartozása jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek
nincs letiltható jövedelmük.
A csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetéséhez biztosított 10 éves futamidejű részletfizetési
lehetőség 2011. III. negyedévében lejár.
A régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az
adó osztályra behajtásra.
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Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2010. június 30-án 6.468.897 Ft összegű, 219 fő tartozását
jelenti, mely egyben hátralékos tartozás is. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza
meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség.
Jelenleg 15 fő 614.039 Ft összegű tartozásával szemben lett fizetési meghagyás kibocsátva, melyből
9 fő esetében lett a végrehajtás elindítva. A megelőlegezett végrehajtási költség összege 155.411 Ft.
A 15 főből jelenleg 1 fő fizet rendszeresen. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek
esetében a felmerülő költségek rendkívül magasak a tartozások összegéhez viszonyítva. A
lakáshitelnél leírtak alapján a végrehajtási költség összege minimum 30.600 Ft (19.000 Ft+6.600 Ft
+5.000 Ft), viszont amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak.
Számítások alapján a 20.000 Ft összeg feletti tartozásokat alapul véve a kintlévőség összege
3.539.861 Ft (61 ügy), melyhez 2.045.800 Ft összegű végrehajtási költség társul, mely a tartozás
összegének 58 %-a (1.292.000 Ft összegű a végrehajtási költség előlege, 448.800 Ft a végrehajtási
jog bejegyzési költsége és 305.000 Ft a közjegyzői díj költsége). Az 1.292.000 Ft összegű
végrehajtási költség előleg a tartozás megtérülésével ugyan megtérülne, de az említett ügyfélkör nagy
része nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, illetve az ingatlan árverés eredményessége a
tapasztalatok alapján nem jellemző.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozá Kintlévősé Hátralék
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Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2010. június
30-án 2.061.718 Ft, melyből 1.282.930 Ft a hátralékos állomány összege. A nem fizető ügyfeleknek
fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket.
szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetése címen 2010. június 30-án 6.809.369 Ft kötelezettség áll fenn.
A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A
köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az
esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. Egy 100.836 Ft
összegű köztemetés tartozás ügy kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által
elindított végrehajtási ügybe, de az eljárás nem vezetett eredményre. A Pénzügyi osztály a
tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan
felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai
alapján kerülnek végrehajtás alá.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége jogcímen 2010. június 30-án 5 fő tartozását,
91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni,
de 2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek
nem rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és
ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók.
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Az elemzés jól mutatja, hogy a folyamatos intézkedések ellenére a kintlévőség állománya nem
csökkent. Ennek oka részben az ügyfelek jövedelmi helyzetének fokozatos romlása, másrészt a
végrehajtási eljárás rendszerének változása, a hozzá kapcsolódó költségek növekedése. Az
önkormányzat minden esetben próbál mérlegelni. Szükséges vizsgálnunk a tartozások
felhalmozódásához vezető családi körülményeket, végrehajtási eljárás esetén a megtérülés esélyét,
illetve a tartozás összegének és a végrehajtás költségének egymáshoz való arányát.
Önkormányzat gazdálkodását érintő ellenőrzések a vizsgált időszakban
A ciklus ideje alatt minden évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr
(2006. és 2007. években a Békési Kistérségi Társulás, majd 2008. évtől a Körös-szögi Kistérségi
Társulás által alkalmazott belső ellenőr végezte ezen feladatokat, 2010. január 1-jétől a belső
ellenőrzést a Körös-szögi Kistérségi Társulás keretei között a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János
vezetésével - látja el.) a munkáját. Az elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt
hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről minden évben beszámoltunk a
képviselő-testület felé.
Külső ellenőrzések:
2006.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése az önkormányzati út-és szennyvízberuházásokhoz 2002-2005.
években igénybe vett közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának vizsgálatára
terjedt ki. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a közműfejlesztési támogatások
jogszabályi előírásokkal ellentétes igénybevétele és felhasználása önkormányzatunknál nem volt.
Az állam által juttatott támogatásokkal megvalósuló beruházások esetében a támogatást nyújtó,
illetve közvetítő szervek a támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzést végző
szervek szabálytalanságot nem állapítottak meg.
2007.
Az Állami Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája 2007. évben átfogó ellenőrzést tartott
Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdálkodásáról. A számvevői jelentés 2007. október 12.-i
dátummal került kiadásra. Az ellenőrzést követő Számvevői jelentésre a jogszabályi előírásoknak
megfelelően Önkormányzatunk Intézkedési Tervet készített, majd megküldte az Állami
Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája részére.
Az Intézkedési Tervben rögzítésre kerültek a vizsgálat során feltárt hiányosságok, ezen hiányosságok
megszűntetésére irányuló feladatok, továbbá a feladatok elvégzésének határideje.
A feltárt hiányosságok kijavítása több esetben már a vizsgálat szakaszában megkezdődött, illetve
2008. évben tovább folytatódott. 2008. április hónapjában a Képviselő-testület tájékoztatást kapott az
intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról, mely jelentést megküldtük az ÁSZ részére. Az
Állami Számvevőszék részéről jelentésünkre reagálás, észrevétel nem érkezett.
A Magyar Államkincstár a 2006. évi központi költségvetésből származó támogatások év végi
szabályszerűségi vizsgálatához kapcsolódóan a jogtalanul igénybevett támogatás összegét vizsgálta.
Az iparűzési adóalap változás miatt a jövedelem-különbség mérséklés jogcímnél az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend 52/C § (2) bekezdése alapján az
Igazgatóság megállapítása szerinti 1.099,6 E Ft összeget önkormányzatunk önrevízióval módosított
és azt a központi költségvetésbe visszafizetett.
A fejlesztési vissza nem térítendő támogatásokhoz kapcsolódóan is folyamatosan megtörténtek a
támogatási szerződések lezárását megelőző és az azt követő utóellenőrzések, mely ellenőrzések során
a megállapítások a támogatás szabályszerű felhasználását tartalmazták.
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2008.
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 2008. szeptember 9. napjától
szeptember 18. napjáig helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
 Térségi Szociális Gondozási Központ
 Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az ellenőrzés tárgya a 2007. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása
alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének
vizsgálata. Az ellenőrzés 2009. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt
hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről részletes tájékoztatást kapott a
Képviselő-testület 2008. évvégén, illetve a lezárt ellenőrzésről 2009. májusában átfogó jelentés
formájában számoltunk be.
2009.
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 2009. november 4. napjától 9
munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében:
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
 Térségi Szociális Gondozási Központ
 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az ellenőrzés tárgya a 2008. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása
alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének
vizsgálata. Az ellenőrzés 2010. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt
hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos
tájékoztatásban részesült.
Bevételek alakulása a ciklusidőszak alatt
Normatív állami támogatás alakulása
Az állami normatív támogatás igénylését továbbra is az 1992. évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64.§ (5)
bekezdése alapján kell elvégezni. Az önkormányzat év közben köteles lemondani, illetve július 30-ig
pótigényt nyújthat be jogcímenként a normatív állami támogatásokra. A jogszabályi előírás szerint a
normatív állami támogatás a tényleges létszámadatok alapján az elmúlt évek mindegyikében
negyedévente felülvizsgálatra került, és a változás jelentése a MÁK felé megtörtént. Az év végi
normatív állami támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél
ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó
igénylési alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív
támogatás elszámolása az állam felé.
2008. évtől kezdődően korszerűsítésre került a normatív támogatások igénylésének és
elszámolásának rendszere. Az előző évek gyakorlatától eltérően a 2008. évi igénylések már nem csak
papír alapon kerültek benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, hanem internetes webes felületen
keresztül az ebr rendszer segítségével. Így pontosabb, naprakész adatok állnak rendelkezésre,
kiküszöbölve a többszöri berögzítések, és összesítések során keletkezett hibalehetőségek
kialakulását.
A ciklusidőszakban a normatív támogatás nagyságát és összetételét szemlélteti a következő grafikon
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Településigazgatási feladatok
A települési igazgatási és kommunális feladatok után a lakosságszám alapján, míg a körzeti
igazgatási feladatai után ügyiratszám alapján illeti meg az önkormányzatot a hozzájárulás a kötelező
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Nagyságát a lakosságszám alakulása, és
a normatíva fajlagos összege befolyásolja.
A lakosságszám alakulása csökkenő tendenciát mutat:





2006. január 1.-jén 15.237 fő
2007. január 1.-jén 15.144 fő
2008. január 1.-jén 14.972 fő
2009. január 1.-jén 14.777 fő
Adatok: E Ft-ban

16

35 000
30 000
25 000
20 000

Település igazgatási
és komm. feladatok

15 000

Körzeti igazgatási
feladatok

10 000
5 000
0
2006

2007 2008 2009 2010.
terv

A települési igazgatási és kommunális feladatok normatív támogatása 2006-2008. években 33.000 E
Ft körül alakult, míg 2009. évben 34.305 E Ft, 2010. évben pedig lecsökkent 31.461.-E Ft-ra. A
körzeti igazgatási feladatok normatív támogatása kismértékben, de 2008. évig növekedett, azóta
csökkenő tendenciát mutat, összege 14.000-18.000.-E Ft között alakult.
Üdülőhelyi feladatok
Az üdülőhelyi feladatok fajlagos összege az elmúlt években 2 Ft/idegenforgalmi adóforint, vagyis a
normatív hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó
minden forintjához 2 Ft. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó
alapján nem igényelhető a hozzájárulás. 2006. évben a normatív hozzájárulás 7.000.-E Ft, 2007.
évben 9.000.-E Ft, 2008-ban 11.000.-E Ft, 2009-ben 14.000.-E Ft volt, a vendégforgalom alapján
növekvő tendenciájú, 2010. évre viszont lecsökkent felére, 7.000.-E Ft-ra, mivel a normatíva fajlagos
összege 1 Ft/idegenforgalmi adóforint összegre lecsökkent.
Adatok: E Ft-ban
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Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott önkormányzati hozzájárulás
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések önkormányzatait
lakosságszám szerint illeti meg. 2006. évben a hozzájárulás összege 55.253 E Ft volt, azonban 2007.
évtől a város kikerült a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések
köréből, amely átsorolásból adódóan ezen támogatástól elesett az önkormányzat.
Pénzbeli szociális juttatások
A hozzájárulás a települési önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az önkormányzatokat terhelő különféle
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járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkozatás szervezésének
igazgatási feladataihoz kapcsolódik.

Adatok: E Ft-ban
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A diagramból jól látható, hogy az Önkormányzat ezen feladatellátásához kapcsolódó normatív
támogatás 2009-ig évről évre növekedő tendenciát mutat, 2010. évben ezen normatívánál is
csökkenés történt.
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás
A normatív hozzájárulás a települési önkormányzatot az állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához a lakosságszám alapján, a települések szociális és lakás ellátottsági, valamint lakásközművesítettségi jellemzőiből képzett mutatószám szerint illeti meg. A támogatás 2006. évben
24.813 E Ft volt, míg 2007. évben 23.848 E Ft-ra csökkent, mely 4%-os csökkenést mutat. 2008.
évtől ezen a címen kapott támogatás megszűnt.
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Szociális intézmények támogatása
Ezen normatíva a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat által
működtetett feladatokra nyújt részben fedezetet.
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2006. évben a szociális intézmények normatív támogatása 221.354.-E Ft volt. A normatív állami
támogatásoknál feladat növekedés történt a Városi Gondozási Központnál, amely többlet normatív
támogatást eredményezett, mivel 2005. év végén 50 férőhelyes emeltszintű bentlakásos intézmény
került átadásra.
2007-ben a normatív állami támogatás csökkent az előző évhez viszonyítva, 212.422.-E Ft-ra, mely
4%-os csökkenést mutat. A csökkenés oka, hogy a bentlakásos ellátásnál csökkent a normatíva
fajlagos összege, különös tekintettel az emelt színvonalú bentlakásos ellátás területén, ahol az
ellátottak éves térítési díjának összege alapján differenciáltan kell meghatározni. Nagymértékben
csökkent a normatíva összege a támogató szolgálatnál, a közösségi ellátásnál, továbbá a nappali
ellátás területén is.
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Ugyanakkor az alapellátáshoz – szoc.étkezés, házi segítségnyújtás, - kapcsolódó normatíva összege
emelkedett. 2007. évre szigorodott az új belépőkre vonatkozó normatív támogatás igénylése. Ebben
az évben feladat növekedés történt a Városi Gondozási Központnál (Szent Imre Idősek Otthona),
amely többlet normatív támogatást eredményezett.
A Városi Gondozási Központ alapító okirata 2007. február 27-i dátummal módosításra került. Az
intézményt 2007. március 1-től mikrotérségi társulás formában működteti az Önkormányzat. A
szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében térségi feladatot lát el az intézmény. A térségi
feladatellátásból adódóan az intézmény többlet normatív támogatásra volt jogosult. Az intézmény így
többcélú-közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézménnyé alakult. A szociális
alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén
működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő, többcélú-közös
igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény, közös fenntartásával oldotta meg.
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz sorolja a szociális törvény a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás létrehozását. A feladatellátás érdekében megállapodás született Mezőberény és
Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között, így 10 jelzőkészülék került kihelyezésre, melyekről a
jelzések a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba
futnak be.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátás és logopédiai
feladatokat a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulásban részt vevő
önkormányzatok területén látja el. Ezen feladatok után az intézményt társulási normatíva is megilleti,
mely összegek jelentősen javítják az intézmény költségvetési helyzetét.
2008. évben 232.341.-E Ft volt a szociális intézmények normatív támogatása, mely 9,4 %-os
növekedést mutat. Ebben az évben a normatívák fajlagos összege megegyezik az előző évi összeggel,
a növekedés az ellátotti létszám növekedésének tudható be. Az előző évben történt intézkedések
hatására – térségi feladatellátás miatt – emelkedett a létszám a szociális étkezés, és a házi
segítségnyújtás területén. 2008. május 1.-től a szociális étkeztetésnél is térségi feladatellátás történik.
2009. évben nagymértékű normatív támogatás csökkenés következett be. 192.867.-E Ft-ra csökkent
az összege. Ebben az évben a szociális normatívák szerkezetében változás történt, bevezetésre került
az otthon közeli ellátáshoz kapcsolódó igénylés, szigorodtak a feltételek, a normatívák összegei a
nyugdíjminimum összegéhez sávosan kerültek meghatározásra. Az emelt színvonalú ellátásnál
további normatíva csökkenés mutatható ki.
2010. évre a tervezett normatíva összege 173.061.-E Ft, mely az előző évinek 89,7 %-a. 2010. évben
mint minden területen, itt is csökkentették a normatívák fajlagos összegét.
Az oktatás normatív támogatása
Az oktatási ágazatban a normatív támogatás létszám alapú, az iskolák a tanulói létszám alapján
igényelhetik, illetve vehetik igénybe.
Adatok: E Ft-ban
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A diagram is jól szemlélteti, hogy az oktatási területén a normatív támogatás összege folyamatosan
csökken. A csökkenés egyrészt a tanulói létszám csökkenéséből, másrészt a normatíva fajlagos
összegének a csökkenéséből ered. A tanulói létszám adatok csökkenése a városi szintű lakosságszám
változás következménye.
2007-ben az oktatási ágazat normatív támogatása 468.134.-E Ft volt, amely 7,7%-kal csökkent az
előző évhez képest. 2008. évben 434.709 E Ft volt a normatív támogatás, az előző évhez viszonyítva
szintén csökkent. 2008 évben az oktatás területén a teljesítmény-mutatón alapuló új számítási
módszer került bevezetése, melynek alapja nem csak a tanulói létszám alakulása, hanem figyelembe
vételre kerül még a normatíva számításánál a csoportlétszám alakulása, a tanulók heti foglalkoztatási
időkerete, és a közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám. Az új számításhoz
2008. évben 2.550.000.-Ft teljesítménymutató került kialakításra, melynek összege folyamatosan
csökken, a 2010. évi költségvetésben 2.350.000.-Ft-ra változott. A oktatási normatívák szerkezetében
is változás figyelhető meg, vannak olyan normatív támogatások amelyek megszűntek, más normatív
támogatásoknál pedig szerkezeti bontásban külön kell meghatározni az egyes mutatókat. Ezen
változások hatására évről évre szigorodnak az előírások, bonyolultabb és összetettebb az igényléssel
és elszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtása.
A jogszabályi előírások alapján a Kincstár ellenőrzi az év végi elszámolás helyességét, melyet 2007.
évtől kezdődően helyszíni ellenőrzések keretében hajtott végre. A helyszíni ellenőrzések alkalmával
vizsgálta az intézmények – közoktatási, és szociális - statisztikai adatait az alapbizonylatokkal,
valamint szerződésekkel összefüggésben.
A helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatása
A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak
védelmét, a muzeális intézményeket, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló
feladatai ellátásához.
Adatok: E Ft-ban
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Látható, hogy a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok normatív támogatása az elmúlt
években folyamatosan csökken, hiszen a város lakosságszáma is évről évre csökkenő tendenciát
mutat.
2010. évben ezen támogatási jogcím megszűnt, normatívát nem igényelhet rá az önkormányzat.
Az évek óta mutatkozó normatív támogatás csökkenése mellett az intézmények működésükhöz egyre
magasabb összegű kiegészítő önkormányzati támogatást vesznek igénybe, melyet az alábbi grafikon
is szemléltet:
Adatok: E Ft-ban
120 000
100 000
2006
80 000

2007

60 000

2008

40 000

2009
2010

Városi
Zeneiskola

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

Városi
Könyvtár

Városi
Gondozási
Központ

Városi
Egészségü.
Int.össz.:

Rózsahegyi
K. Ált.Isk.

Kis Bálint
Általános
Iskola

0

Kner Imre
Gimnázium

20 000

Intézményi működési bevételek alakulása
Adatok: E Ft-ban
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A működési bevételek alakulását mutatja a fenti grafikon. A hatósági jogkörhöz kapcsolódó
bevételek aránya az összes bevételen belül alacsony, 1% alatti a részaránya. Legmagasabb részarányú
az egyéb saját bevételeké, mely a következő bevételeket tartalmazza:

szolgáltatások,
továbbszámlázott szolg.
bérleti és lízingdíjak
intézményi ellátási díjak
alkalm.térítések,
kártérítések

Az egyéb bevételeken belül jelentős az intézményi ellátási díjak alakulása,
150.000-200.000.-E Ft közötti, dinamikus emelkedés figyelhető meg. Ezen
szerepelnek az oktatási intézményekben beszedett étkezési térítési díjak összege,
Szociális Gondozási Központ által kiszámlázott és befizetett ellátási díjak, és
befizetett összegek.

mely összegében
bevételek között
továbbá a Térségi
gondozottak által
Adatok: E Ft-ban
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Az egyéb bevételeken belül a másik jelentős bevétel a bérleti díjakból származik. A bérleti díjak
összegénél is folyamatos növekedés figyelhető meg.
Adatok: E Ft-ban

23

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

bérleti és
lízingdíjak

te
rv

20
10
.

20
09

20
08

20
07

20
06

egyéb saját
bevételek
összesen

Összege 2006-ban 58.512.-E Ft, 2009. évben 95.118.-E Ft-ra növekedett. A 2009. évi növekedés oka,
hogy a Vízművek Zrt. 2009-ig csak a bérleti díj ÁFA tartalmát utalta át önkormányzatunknak, a nettó
bérleti díj összegét minden évben tőkeemelésre fordította, így az önkormányzat részesedése
növekedett. 2009. évtől a bérleti díj összege átutalásra kerül önkormányzatunk részére, azonban
rekonstrukciós alapot kell képezni a befolyt bérleti díjból. A 2010. évi tervezés során 53.516.-E Ft
bérleti díj bevétellel számoltunk, mivel a plusz 45.000.-E Ft Vízműtől beérkező bérleti díj bevétel a
felhalmozási célú pénzeszközátvételek közé került az eredeti költségvetésben beépítésre a
felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében.
A hozam és kamatbevételek tekintetében is jelentős növekedés jelentkezett az elmúlt években.
Adatok: E Ft-ban
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2006-2007. években 25.000 E Ft körüli értéken alakult, majd 2008. évben 107.554.-E Ft-ra nőtt.
2008. évben a kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat
elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá az 1.000.000 E Ft
összegű kötvény lekötéséből származik. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi
hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. 2008. december
31-én a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
társulási hitel forrásául szolgál.
A belvíz II. beruházáshoz a 182.520 E Ft támogatás összege szintén kamatozó betétként volt
elhelyezve, felhasználására december hónapban került sor. A kötvény lekötéséből származó
kamatbevétel és árfolyamnyereség összege a vizsgált időszakban közel 60 millió Ft-ot ért el.
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2009. évben 168.970.-E Ft kamat és hozambevétel realizálódott. A kamat bevétel egyrészt a
folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó
betételhelyezésből, továbbá az 1.000.000 E Ft összegű kötvény lekötéséből származott. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett
bevétel kamatozó betétként van elhelyezve, mely alaptőke a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz V. beruházáshoz két részletben érkezett (49.896 E Ft és a
76.172 E Ft) támogatás összege szintén kamatozó betétként volt elhelyezve. A kötvény lekötéséből
származó kamatbevétel és árfolyamnyereség összege a vizsgált időszakban több mint 115 millió Ftot ért el.
Felhalmozási célú bevételek alakulása
Adatok: E Ft-ban
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2006. évben a felhalmozási bevételeken belül 21.323.-E Ft-ban történt tárgyi eszköz értékesítés, mely
tartalmazza a Gázvezeték elosztó értékesítés bevételét 16.667 E Ft összegben, valamint 4.536 E Ft
összegben értékesített föld területet. A támogatás értékű felhalmozási bevételek összegének része a
zöldterület fásítási pályázat 2.087 E Ft összege, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2.958
E Ft Tanoda pályázata, a Tájház 700 E Ft eszköz vásárlási pályázati forrása, valamint előző évről
áthúzódó akadálymentesítés pályázati pénz elszámolás 600 E Ft összege. Államháztartáson kívülről
származó felhalmozási bevételből EU forrásból származó bevétel 50.084 E Ft, amely összeg az
Iskola út beruházáshoz kapcsolódik. A lakosság út-közmű érdekeltségi hozzájárulásra 26.331 E Ft
összeget fizetett be. Beköltözési hozzájárulás címen 24.550 E Ft került a bevételek közé. Közérdekű
kötelezettségvállalás összege 1.805 E Ft, mely összeg a Gondozási központ támogatását növeli.
Árvíz okozta károk védekezéséhez 500 E Ft pénzeszközt utalt át Kállai Ferenc színművész.
Önkormányzati lakás és egyéb helyiség értékesítés bevétele 42.703 E Ft. ENCI értékesítés nettó
bevétele 21.000 E Ft, egyéb ingatlan értékesítésből 21.703 E Ft bevétel keletkezett.
2007. évben a támogatás értékű felhalmozási bevételeken belül központi költségvetési szervtől 4.398
E Ft került átvételre, melyből 3.000 E Ft a 46. számú főút Kodály Zoltán utca és a híd közötti szakasz
kerékpárút tervezéséhez és engedélyeztetéséhez nyert pénzösszeg, 543 E Ft otthonteremtési
támogatás és 625 E Ft a CKÖ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat „Együtt könnyebb” elnevezésű
pályázatának hazai forrása, 230 E Ft a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola HEFOP 2.1.5
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének pályázatához kapcsolódó bevétel,
melyet eszközbeszerzésre fordított az intézmény, 145 E Ft fejezettől átvett pénzeszköz.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 57.964 E Ft összegben teljesült,
melyből 1.875 E Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Együtt könnyebb” elnevezésű projektjéhez
kapcsolódó EU költségvetéstől átvett támogatási összeg, a fennmaradó pénzeszköz beköltözési
hozzájárulást, közérdekű kötelezettségvállalást, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült
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érdekeltségi hozzájárulást, csatorna érdekeltségi hozzájárulást, valamint a Kner Imre Gimnáziumnál
1.188 E Ft összegű szakképzési hozzájárulás címen átvett pénzeszközt tartalmazza.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 8.924 E Ft folyt be 2007. évben, melyből 5.011 E Ft föld
értékesítéséhez, 3.184 E Ft egyéb ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel, 729 E Ft pedig a
tűzoltó gépkocsi nettó (ÁFA nélküli) értékesítéséből származik.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 5.287 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését
tartalmazza.
2008. évben a felhalmozási bevételeknél a támogatás értékű felhalmozási bevételek között a központi
költségvetési szervtől 1.500 E Ft került átvételre a Fűzfás zugi illegális hulladéklerakó
felszámolására. Gye-Cssz-Mb. kerékpárút építésre, 1.543 E Ft összegű támogatás értékű
felhalmozási bevétel a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik,
melyből 400 E Ft a CKÖ-ot illette meg, a 9.044 E Ft a fejezettől átvett pénzeszköz összege, ezen
belül 7.501 E Ft-ot nyert az önkormányzat a fennmaradó 1.143 E Ft pedig a Térségi Humánsegítő
Szolgálat számlájára érkezett. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz
37.797 E Ft összegben teljesült, melyből 9.545 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz, 2.062 E Ft
közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült
érdekeltségi hozzájárulás összege 8.316 E Ft, befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege
17.824 E Ft.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 30.012 E Ft folyt be 2008. évben, melyből 4.000 E Ft kiviteli
tervdokumentáció (Belvíz II. ütem) értékesítéséhez, 7.904 E Ft föld értékesítéséhez, 18.064 E Ft
ingatlan értékesítéséhez (Kossuth úti ingatlan értékesítése 14.000 E Ft+3.000 E Ft hozzá tartozó
földterület) kapcsolódó bevétel.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 4.697 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését
tartalmazza.
2009. évben a felhalmozási bevételekből a támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 104.150
E Ft. Ezen belül a központi költségvetési szervtől 30.806 E Ft került átvételre, melyből 6.953 E Ft a
VIVARO gépjármű beszerzésre nyert támogatás, a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatás
összege 9.900 E Ft, a konferenciaközpont kialakítására nyert támogatás összege 8.000 E Ft, 4.243 E
Ft a gyógyvíz tanulmányterv támogatása, illetve 1.710 E Ft-ot kapott az önkormányzat
otthonteremtési támogatás címen. Fejezettől EU-s programra (73.344 E Ft) az alábbi támogatások
érkeztek:
 Selyem út építésének III. üteme 34.276 E Ft
 Útépítések (Bem, Napkeleti, Újkert sor, Toldi) és útfelújítások (Sebes György)
Gyomaendrődön 11.678 E Ft
 A Kirendeltség épületének akadálymentesítése 8.426 E Ft
 ÁROP program szervezetfejlesztésre 4.934 E Ft
 Infrastrukturális fejlesztés a fogyatékkal élők nappali ellátására 13.260 E Ft
 CKÖ TÁMOP 5.2.5 projekt 770 E Ft.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 26.358 E Ft összegben teljesült,
melyből 4.663 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz és közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik,
lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás összege 4.276 E Ft,
befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege 15.619 E Ft, valamint megérkezett számlánkra a
Tájház raktárhelyiség kialakítására elnyert támogatás 1.800 E Ft összege.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.410 E Ft folyt be 2009. évben.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 2.399 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését
tartalmazza.
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Pénzmaradvány alakulása 2006-2009. években
Adatok: E Ft-ban
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1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000

Tárgyévi pénzmaradvány

1 000 000
800 000

Előző években képzett
tartalékok maradványa

600 000
400 000
200 000
0
2006

2007

2008

2009

Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását szemlélteti a fenti grafikon, melyből jól látható,
hogy a pénzmaradvány összege évről évre nőtt.
Az előző években képzett tartalékok maradványa 2006. végén 171.464.-E Ft, melyből jelentős
nagyságú, 140.278.-E Ft - Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett, és 2011. évben
visszafizetendő hitel összegéből – a lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeg.
További részét képezi még a belvíz hiteltörlesztésből befolyt kölcsönök elkülönített 19.782.-E Ft-os
összege, továbbá az önköltség alapú bérlakások (Magtárlaposi u., és Endrődi u.) lakbér bevételéből
származó pénzösszeg, Ezen bérlakások a Szociális Minisztérium támogatásával épültek, a támogatási
szerződés alapján elkülönítetten kell kezelni a lakbérbevételeket, melynek felhasználása kötött.
2007. évre az előző években képzett tartalékok összege 188.306.-E Ft-ra nőtt, melyből a lakossági
közmű befizetések összege 170.901.-E Ft. 2008. évben szintén emelkedett az összes előző években
képzett tartalék, mely szintén a lakossági érdekeltségi hozzájárulások növekedésének
következménye, 2008. év végén 195.774.-E Ft volt a közmű hozzájárulások elkülönített összege.
2009. év végén a 478.517.-E Ft előző évek pénzmaradványát befolyásolja, hogy szintén nőtt a közmű
érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt lekötött betét, 2009. év végére elérte a 223.500.-E Ft-ot, a
Vizi közmű Társulat által felvett hitel teljes összegét. A hitel visszafizetésének esedékessége 2011.
december 20., addig az elkülönített betétszámlán kell kezelni. Másik befolyásoló összetevője a
tartaléknak, hogy a kötvénykibocsátásból eredően a 2008. év végén meglévő Ft-ban elhelyezett rövid
lejáratú betét összege 229.730.- E Ft volt.
A tárgyévi pénzmaradvány az adott évi bevételek és kiadások különbségéből származó összeg. A
pénzmaradvány döntő többsége feladattal terhelt, hiszen a folyamatban lévő beruházások,
kötelezettségvállalások
következő
évre
átvihető
maradványait
tartalmazza.
Szabad
pénzmaradványként mutatkozik az adott évben megtervezett, de meg nem valósított beruházások
önrészének felhasználatlan összege, továbbá a működés során a feszített, szoros gazdálkodásból
eredő megtakarítások összege. 2009. évben az 1.170.515.-E Ft összegű kiemelkedően magas
pénzmaradványt befolyásolta, hogy a jogszabályi előírások változása miatt a kötvény felhasználatlan
részének összege kikerült a finanszírozási műveletek bevételeiből, a rövid lejáratra lekötött rész teljes
összegét a pénzmaradványnál kell kimutatni.
Az Egészségbiztosítási Alapból befolyt pénzmaradvány alakulását szemlélteti az alábbi grafikon,
mely az összes pénzmaradványból a Városi Egészségügyi Intézménynél keletkezett.
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Adatok: E Ft-ban
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Fentiekből jól látható, hogy a vizsgált időszakban az intézménynél keletkezett pénzmaradvány értéke
csökkenő tendenciát mutat.
Az Egészségügyi Intézmény OEP-től származó bevétele – a finanszírozási rend változásának
köszönhetően – folyamatosan csökken. A 2009. első negyedévében bekövetkezett rendeletváltozások
miatt, az eddigi teljesítmény volumen korlát 70 %-át finanszírozta az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, mely tendencia a következő évben is jellemző.
Orvos szakmailag az ellátás teljes körű. Az ellátás színvonalának megtartása mellett, a költségek
csökkentésére törekszik az intézmény. Az intézményi műszerpark 80,8 %-os elhasználódási fokú. A
műszerpark árának minimum 20 %-át célszerű elkülöníteni a fenntartásra.
Az OEP bevételből származó pénzmaradványt a fejlesztésre, és az egészségügyben jelentkező
folyamatos létbizonytalanság miatt, működési költségekre különítette el az intézmény.
Kiadások alakulása a ciklusidőszakban
Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2006. tény

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
Államházt-on kívülre
végl.műk.pe.átadás
Ellátottak juttatásai
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
Államházt-on kívülre
végl.fejl.pe.átadás
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvet.pénzforgalmi kiadások
összesen
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt

1 055 970
337 534
656 329
292 580

2007.
tény
1 072
162
342 758
670 937
224 162

217 542
1458
25 287
357 362
3 182

160 192
3449
26 314
153 043
11 892

174 666
6634
46 408
461 772
6 388

140 695
6186
132 078
240 070
626

91 515
5 778
115 169
408 490
7 443

18935
8241
2621

30112
4726
16287
2 716
034
192
0
0

13164
25668
19733
3 313
578
3 000
0
270003

13332
32174
6322
3 142
650

8 489
5 333

2 977 041
0
108
0
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2008.
tény 2009.tény
1 121
1 127
051
329
355 274 324 997
825 439 856 955
257 381 261 886

2010.
terv
1 085
011
282 380
715 783
298 382

0
0

3 023
773

megtest.értékpapír
Forg.célú hitelviszonyt
megtest.értékpapír
Finanszírozási kiadások összesen:
Befektetési célú részesedések
vásárlása
Pénzforgalmi kiadások:
Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási célú kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0
108

0
192

524 993
797 996

0
0

2 977 149

2 716
226

4 111
574

3 142
650

0
0
755
2 716
981

0
0
10 711
4 122
285

0
0
-10 673
3 131
977

0
0
-9 019

Kiadások összesen

2 968 130

50 400
3 074
173
1 272
842

4 347
015

Személyi juttatások és az azt terhelő járulékok bemutatása
Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok alakulása

Összeg E Ft-ban
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Változások, melyek a személyi juttatások alakulását befolyásolták:
 2006. április 1-től közalkalmazotti bértábla és köztisztviselői illetményalap (36.800 Ft)
változása, minimálbér változása, szakképzettség megszerzése miatti előrelépések, soros
lépések
 2007. évben jelentkezett a 2006. évben évközben hozott közalkalmazotti és köztisztviselői
bérintézkedés kiadásnövelő hatása, 2007. január 16-án megtörtént a közszféra dolgozói
részére a 13. havi juttatás kifizetése, illetve június hónaptól a 2007. évi 13. havi juttatás
időarányos részét havi ütemezésben kapták meg a közszféra dolgozói. A Közoktatási törvény
2007. év szeptemberétől hatályba lépő rendelkezései figyelembe lettek véve a pedagógus
létszám meghatározásánál (létszámleépítések).
 2008. évtől a közalkalmazotti illetménytábla díjtételei átlagosan 5%-kal emelkedtek, a
köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft-ra módosult, 2008. január 16-án kifizetésre került a
félhavi 13. havi juttatás, valamint ettől az évtől minden hónapban sor került a 13. havi juttatás
időarányos részének kifizetése
 2009. évben a közszférában bérnövekedés nem történt, a 13. havi illetmények kifizetésére a
Kormány nem vállalt kötelezettséget, a 13. havi juttatás részleges kompenzálásaként a 2009.
évi havi kereset-kiegészítés módját és összegét a Kormány külön rendeletben szabályozta. Az

29



ettől az évtől induló közcélú foglalkoztatás a személyi juttatás teljesítési adatait jelentős
mértékben megnövelte.
2010. évben a közszférában bérnövekedés nem történt, 13. havi juttatás vagy ezt kompenzáló
bér kifizetésére nem került sor. Költségcsökkentés eszközeként dolgozói létszámleépítések
történtek (nem központilag elrendelt és nem általános érvényű).

Munkaadót terhelő járulékok mértékében bekövetkezett változások hatása:
 2009. július 1. napjától a minimálbér kétszeresét meg nem haladó rész után fizetendő járulék
mértéke 27%, az e fölötti rész után 32%
 2010. január 1-től a munkaadót terhelő járulékok mértéke egységesen 32%-ról 27%-ra
módosult, az egészségügyi hozzájárulás megszűnt.
Dologi és egyéb folyó kiadás alakulásának bemutatása

Összeg E Ft-ban
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a 2007. évi dologi kiadások tervezésénél az előző évhez képest a növekedés mértéke a 2007.
évi költségvetési törvényben meghatározott 6,2%-os infláció.
a 2008. évi dologi kiadások tervezésénél az előző évhez képest a növekedés mértéke a 2008.
évi költségvetési törvényben meghatározott 4,8%-os infláció. Mindemellett a növekedés oka
az előző évhez képest, hogy ebben az évben a dologi kiadások között jelentkezett a
kötvényhez kapcsolódó kamatkiadás, a kötvénylejegyzési és szakértői díj, továbbá a
Kistérségnek fizetett hozzájárulás összegének növekedése is jelentős tételt képviselt, illetve a
Kis Bálint Általános Iskolánál az óvodai feladatátvételhez kapcsolódó többletkiadás.
a 2009. évi dologi kiadások tervezésénél az előző évhez képest a növekedés mértéke a 2009.
évi költségvetési törvényben meghatározott 4,5%-os infláció. Az előző évhez képest a
növekedés részben az infláció mértékű növekedést tartalmazza, másrészt pedig a többlet
feladatként jelentkező új önállóan működő intézmény (2009. február 1-től Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény) működési kiadását, a
polgármesteri hivatal szakfeladatain megjelenő plusz informatikai, vízgazdálkodási feladatok
többlet kiadásait, megtervezésre került a városi főépítész megbízási díja, a fizetendő cégautóadó, illetve beépítésre kerültek a pályázatokhoz kötődő működést érintő kiadások.
A 2010. évre tervezett dologi kiadások az előző évhez képest csökkenést mutatnak.
Beépítettük az ÁFA kulcs változásából, - 20%-ról 25%-ra módosult - valamint a
rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedéséből adódó többletigényt, ugyanakkor nem
számolt a dologi kiadások tervezésénél egyetlen intézmény se a 4,1%-os infláció mértékű
növekedéssel se, illetve valamennyi kiadás tervezésénél mind az intézmények, mind a hivatal
a megtakarításra, a kiadások csökkentésére törekedett. A közös gázbeszerzés értelmében
2010-ben kb. 20%-os gázenergia megtakarítással kalkuláltunk.
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A támogatás értékű működési kiadás 2007. évben lecsökkent előző évhez képest, melynek
indoka, hogy 2006. évben a lakosságnak belvíztámogatás címén jelentős összeg (99.790 E Ft)
került átadásra, mely tétel 2007. évben már nem jelentkezett kiadásként
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás csökkenése 2006. évről 2007. évre
azzal magyarázható, hogy 2006. évben hulladékgazdálkodásra a szükséges forrást pénzeszköz
átadás formájában biztosította a város, 2007. évben viszont már a dologi kiadások között
jelentkezett ezen tétel.
2008. évről 2009. évre lecsökkent az ÁH-on kívülre történő pénzeszköz átadás, melynek
részbeni indoka, hogy 2009. évben a Katona József Művelődési Központ részére biztosított
önkormányzati támogatás már csak a január havi támogatási összeget tartalmazza, illetve a
Tűzoltóság működése se igényelt ebben az évben önkormányzati kiegészítést.
A támogatás értékű kiadások 2010. évre előző évhez képest jelentősen növekedtek, mely az
eseti és rendszeres pénzbeli ellátások összegének jelentős növekedésével magyarázható.
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás csökkenésének oka, hogy a 2010. évi
költségvetésbe a Liget Fürdő Kft. részére előző évhez képest 23.000 E Ft-tal kevesebb
önkormányzati támogatás került megtervezésre (betervezett összeg: 25.000 E Ft), ugyanakkor
az óvodáknak, bölcsődéknek biztosított önkormányzati kiegészítő támogatás összege is
csökkent. A Liget Fürdő 2010. június 30-ig felhasználta az egész évre betervezett 25.000 E Ft
összegű támogatást, illetve a 2009. évi vagyonvesztés helyreállítására átutalásra került a Kft.
részére 19.415 E Ft.

Liget Fürdő Kft. részére biztosított működési támogatás alakulása

Megnevezés
Önkormányzati támogatás
Tulajdonosi kölcsön
Vagyonvesztés helyreállítása
Bérleti díj címén az önk-nak
visszautalt nettó összeg
Kölcsön visszatérülés

2006.
2007.
2008.
2009.
53 677
48 000
50 467
38 000
000
000
000
000
12 500
000

Adatok Ft
2010. 06.30ig
25 000 000

19 415 000
11 916
663

14 083
329
17 000
000
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13 584
996

9 369
558

2 271 408

Nettó önkormányzati
támogatás

41 760
337

29 416
671

36 882
004

28 630
442

42 143 592

Megjegyzés: 2009. évben a Fürdő csak 8 havi bérleti díjat fizetett meg az
önkormányzatnak,
2010. évben a 2009. szeptember és október havi bérleti díj befizetése történt
meg.
Felújítások, fejlesztések alakulása
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A vizsgált időszak alatt az Önkormányzatnál és intézményeinél megvalósított felújításokat és
beruházásokat a V. Városüzemeltetés és a VIII. Önkormányzati feladatellátásban részt vevő
intézmények bemutatása című fejezetek részletesen tartalmazzák.
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II. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
Az önkormányzati nettó vagyon az elmúlt 4 évben szerkezetében és összegszerűségében minimálisan
változott.
A változást az alábbi táblázat érzékelteti:
Nettó önkormányzati vagyon alakulása
Év /megnevezés

I.
II. tárgyi
inmatereiális eszközök
javak.

2006
9.417
2007
6.696
2008
20.142
2009
30.892
2010*
26.429
Eltérés 2006
17.012
évhez képest ( +,)
* 2010 év 1-6 hónap összevont adata

6.806.920
6.680.757
6.883.443
7.120.006
7.431.826
624.906

Adatok: ezer Ft-ban
III.
IV.
Összesen:
befektetett
üzemeltet.
Pénzügyi
átadott eszk.
eszk.
291.137
4.310.087
11.417.561
272.705
4.227.347
11.187.505
523.535
4.126.731
11.553.851
248.357
3.889.305
11.288.560
370.132
3.837.622
11.666.009
78.995
-472.465
248.448

Az önkormányzati nettó vagyon 2006 évihez képest kerekítve 248 millió forinttal növekedett. Ez az
érték bruttó értéken 1 milliárd 999 ezer Ft. A nettó és bruttó érték közötti különbséget a 4 év alatt
elszámolt értékcsökkenés okozza.
Bruttó önkormányzati vagyon alakulása
Adatok: ezer Ft-ban
Év /megnevezés
2006
2007
2008
2009
2010*
Eltérés 2006
évhez képest ( +,)

Összesített önkormányzati
vagyon
12.271.351
12.369.950
12.494.075
12.774.516
14.270.563
1.999.212

Az immateriális javakban bekövetkezett változás arányaiban kiemelkedik, ennek oka, hogy az
önkormányzat részre több tanulmány készült az időszakban, szellemi termékeket vásároltunk, ide
tartozik a településrendezési szabályozás elkészíttetése.
A legnagyobb arányú változás a tárgyi eszközök csoportjában figyelhető meg, ennek oka a
vásárlások, felújítások és beruházások folyamatos növekedése ezek, illetve az üzemeltetésre átadott
ingatlanok eszközök visszavétele.
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Az értékpapírok és részesedések csoportjában a növekedést új önkormányzati cégek alapítása (
Zöldpark Kft., Regionális Hulladékkezelő Kft. ) Gyomaszolg Ipari Park Kft. tőkeemelése, Békés
Megyei Vízművek Zrt. részesedés vásárlása határozta meg.
Az egyes években történt változások az alábbiak:
2006 év
Az új Képviselő – testület megalakulását követően minimális ingatlan értékesítés történt. Kettő
szociális bérlakás került eladásra a bérlőknek. A 2006 év hátralévő részében a már korábban
elkezdett beruházások folytatódtak tovább.
2007 év
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján a megfelelő funkció nélküli bel és
külterületi ingatlanok kerültek meghirdetésre 4 illetve 2 alkalommal. A belterületi ingatlanokból
összesen 1.443 eFt összegben értékesítettünk telkeket. Kettő lakóingatlant adtunk el 7.755 eFt
értékben. A külterületi ingatlanok árverésiből az önkormányzatnak 5.011 eFt árbevétele keletkezett.
Az értékesítések mellett vásároltunk lakóingatlanokat családok megsegítése céljából Öregszölöben (
Iskola utca 6. ), Nagylaposon ( Vaasútsor 7. és Mester u. 1.) összesen 2.400 eFt értékben.
Kezdeményeztük az ipari park bővítése céljából területek megszerzését magánszemélyektől és a
Magyar Államtól. Befektetési céllal szintén folytattunk tárgyalásokat a golfpálya kialakítása
érdekében a tulajdonosokkal, akikkel sikerült előzetesen megállapodni. Miután a befektető
Gyomaendrőd ajánlatát fogadja a golfpálya építése céljából, akkor a tulajdonosokkal meg tudjuk
kötni a szükséges szerződéseket.
Helyi vállalkozást segítve az endrődi vásártér területéből 1200 m2 nagyságú terület ( Szaci Kft. ).
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonába került a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 3-9. szám (
3542/15 hrsz. ) alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Az Érted vagyunk Alapítvány az
ingatlant a 2007. augusztus 29. napján kelt ingyenes vagyonátadási szerződés alapján tulajdonba adta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának azzal a feltétellel, hogy a fogyatékos gyermekek
gondozása, nevelése érdekében az átadást követően a beruházást, az építést befejezi majd saját
költségén üzemelteti. Az ingatlan átadásra került a Térségi Gondozási Központnak.
2008. év
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján a megfelelő funkció nélküli bel és
külterületi ingatlanok kerültek meghirdetésre több alkalommal. Az ingatlanok hasznosításából
összesen 21,1 millió Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A belterületi ingatlanokból
legnagyobb tételt a Kossuth u. 32. szám alatti lakóingatlan értékesítése tette ki 17 millió Ft
összegben. A külterületi ingatlanok árverésiből az önkormányzatnak 1.028 eFt árbevétele keletkezett.
Az értékesítések mellett vásároltunk ingatlanokat összesen 19,3 millió Ft összegben. Ebből a 14
millió forintért a Liget – fürdő mellett lévő Erzsébet liget 3., valamint 4,4 millió forintért a Fő út 133.
( OMW benzinkút mellett ) szám alatti ingatlanokat vásároltuk meg fejlesztési célból. A
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 3-9. szám melletti ingatlan megvásárlása 2 millió Ft összegben
folyamatban van. A vásárlás célja a Magtárlaposi u. 3-9. szám alatti kialakítandó fogyatékos
gyermekek gondozására szolgáló épület bővítéséhez a terület biztosítása.
Az adásvételek mellett 4 db zártkerti és egy darab belterületi ( Kárász u. 3. ) ingatlan került
ingyenesen az önkormányzat tulajdonába.
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Kezdeményeztük az ipari park bővítése céljából területek megszerzését magánszemélyektől és a
Magyar Államtól.
Az ipari park bővítéséhez 2 millió Ft összegben vásároltunk több mint 5 ha nagyságú területet.
Tárgyalások eredményeképpen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hajlandó mintegy 35 ha
külterületi ingatlant elscserélni az önkormányzattal több irányú fejlesztési elképzelések
megvalósítása érdekében (ipari park, idegenforgalom, szociális földprogram ).
2009. év
A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, valamint
szerény mértékben ingatlanok adásvétele jellemezte. Több ügy folyamatban van ahol törvényi
rendelkezésre hivatkozva kívánunk területeket tulajdonba/kezelésbe kérni, így például az ipari
parkhoz közel lévő már nem üzemelő „vízműveket”, a Sebes György utcában lévő csatornát, a
Selyem úthoz szükséges területeket. Továbbá próbálunk földcserével fontos területeket megszerezni
idegenforgalmi és egyéb fejlesztések megvalósításhoz.
Folyamatban van az Endrődi három holtág összekötő csatorna ügyében a szükséges területek
megszerzése, amelyben sikerült megállapodni az érintett tulajdonsokkal.
A beszámolási időszakban részletesebben az alábbi adásvételek történtek.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján a megfelelő funkció nélküli bel és
külterületi ingatlanok kerültek meghirdetésre több alkalommal. Ennek megfelelően a Mezőtúr
irányába vezető 46-os főútvonal mellett eladtunk árverésen erdő területet ( volt Rákóczi
Méhészszakcsoport ingatlanja ) 154 eFt összegben, illetve Kocsorhegyen un. „belvizes” üres telket
150 ezer forintért.
„Gyoma- Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz vágány rehabilitációs munkáinak megvalósításhoz”
szükséges területszerzés során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által felajánlott 12 db
területrész kártalanításaként 1 millió 46 ezer forint összeget elfogadtuk.
Az értékesítések mellett vásároltunk ingatlant fejlesztési céllal a vízműsorhoz közel 802 ezer
forintért. A terület az ifjúsági és sporttáborhoz közel van. A Református Egyháztól 1 ha 1530 m2
nagyságú területet kaptunk ingyenesen ezáltal lehetőség nyílik a Nagy Sándor utca szélesítésére.
2010. év
Több beruházás befejeződött, és újak kezdődtek el.
Megkapta a használatbavételi engedélyt a Magtárlaposi u. 3-9. fogyatékos otthon, a 4+1 utca, a
belvízrendezés I. ütem, befejeződött a Déryné Közösségi Ház felújítása. Elkezdődött a Sportcsarnok
küzdőtér burkolat cseréje, a vizesblokk felújítása, a városörökség pályázati program keretében a
Városháza, tetőszerkezet, a Kner Imre Gimnázium külső homlokzat felújítása, Gyomán a kerékpárút
építése.
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III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓBEVÉTELEI 2006-2010-ben
A települési önkormányzatok alapvető feladata többek közt a helyi közszolgáltatások
biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné
teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek a megteremtését. A gazdasági önállósulás
egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez az önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi
szuverén adóztatási jog gyakorlására, a helyi adópolitika kialakítására. A helyi adóztatás azonban
törvényi szintű szabályozáson alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.), mint egy keretszabály tartalmazza azokat a követelményeket, melyeket az önkormányzat a
helyi adók bevezetése esetén köteles megtartani. Az önkormányzatok eldönthetik, hogy a Htv.
szerinti adókat települési szinten bevezetik-e, amennyiben igen, akkor viszont a helyi rendeletüket a
törvényi szabályozáshoz illeszkedve alkothatják meg. A törvény háromféle adótípust, és hatféle
adónemet különböztet meg.
Vagyoni típusú adók:

építményadó
telekadó
Kommunális jellegű magánszemélyek kommunális adója
adók:
vállalkozók kommunális adója
idegenforgalmi adó, ezen üdülőépület utáni
belül:
tartózkodási idő utáni
Helyi iparűzési adó
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üdülőépület után fizetendő
idegenforgalmi adó, valamint a vállalkozók kommunális adója kivételével valamennyi adónemet
bevezette. Jelenleg a helyi adók közül az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó bevétele
képezi a helyi adóbevételek rendszerét. Ezen kívül átengedett bevételt képez a termőföld
bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó. Nyolcadik „adótípus” és bevételi
forrás az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások köre.
Az adó kivetését, beszedését, könyvelését, ellenőrzését, behajtását az adóosztály végzi. Az
ügyintézői létszám a vizsgált időszakban hét főről hat főre csökkent, akik közül 4 fő felsőfokú
végzettséggel, 2 fő pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. A klasszikus adóhatósági
feladatokon túl az adóosztály látja el a 2004. január 1-jén bevezetett talajterhelési díjjal kapcsolatos
feladatokat is.
Az adóhatóság feladatainak bemutatása
A./ Helyi adók
 Építményadó
A kivetéses adónemekhez tartozik, az adózó bevallása alapján az adóhatóság állapítja meg a
fizetendő adó összegét. Adóköteles minden nem lakás céljára és nem garázs céljára szolgáló épület,
épületrész, továbbá a lakás-, illetve garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített,
vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt épület, épületrész. Az adó alapja az
építmény négyzetméterben meghatározott hasznos alapterülete.

Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
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Adóalanyok
száma, fő

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db

1 035
1 071
1 152
1 160
1 152

1 147
1 214
1 231
1 339
1 376

Beszedett adó
(Ft)

11 445 493
15 376 460
30 692 320
30 619 170
31 179 810

11 625 159
15 206 554
26 587 288
26 724 512
13 679 711

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
4 159 409
4 306 546
7 289 544
9 248 426
12 413 617

A beszedett adó összege évről évre emelkedik. 2007-ben több üdülőterület került ellenőrzésre, az
adózatlan üdülő ingatlanok feltárása céljából, melynek során több adózatlan nyaraló, hétvégi ház
került felderítésre. Ez a 2007-2008. évi adóalanyok számának növekedéséből is jól látszik.
2007. december 31-ével, az uniós követelményeknek való megfelelés miatt megszűntek az
építményadó bevétel összegére jelentős hatással bíró, a helyi rendeletünkben szabályozott
mentességek, kedvezmények. (Ha az adóalany az építményében iparűzési tevékenységet folytatott,
akkor az iparűzési adóként megfizetett összeget az építményadójából levonhatta, ha az Ipari Park
területén létesített új építményt, illetve, ha az adóalany az építménye fekvése szerinti
környezetvédelmi egyesületbe vagyoni hozzájárulást fizetett be, akkor a befizetett összeg erejéig,
maximum azonban a tárgy évi építményadó összeg mértékéig kedvezményt érvényesíthetett.)
Jelenleg azok az adózók részesülhetnek kedvezményben, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési
adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg és az építménye után építményadót fizet. Ők az
iparűzési adójukat csökkenthetik a folyó évre előírt építményadó összegével.
Az építményadó mértékének változása az időszakban:
ft/m2
2007.01.01 –
2008.12.31.

2006.12.31-ig
Az építmény
teljes

2009.01.01-től

Az üdülőterületek besorolási övezete

alapterülete
A
Üdülés
céljára
szolgáló
építmény

B

C

370 330 270 210 410

360

300

230 450 400 330 250

30 – 45 m2
közötti

460 380 330 260 510

420

360

290 560 460 400 320

45 m2 feletti

560 480 410 330 620

530

450

360 680 580 490 400

30 m2-t nem

C

D

A

D

A

B

C

D

haladja meg

Egyéb
építmény



B

270

300

Telekadó
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300

Szintén kivetéses adónem, adóköteles a beépítetlen belterületi földrészlet. Mentes az adó alól a
sportlétesítmény céljára hasznosított terület, valamint a területre jogerős építési engedéllyel
rendelkező, legfeljebb az engedély kiadását követő négy adóéven keresztül.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Hátralék (Ft)
Beszedett adó december 31Év
(Ft)
én, illetve
2010.06.30-án
2006.
460
519
2 539 470
2 806 779
1 107 240
2007.
452
508
3 345 649
3 358 759
1 173 818
2008.
457
511
3 310 789
3 373 959
1 039 251
2009.
454
509
5 426 114
4 980 303
1 546 558
2010.06.30.
433
504
5 382 017
2 861 165
1 604 765
A telekadó szabályozásában jelentős változás az évek alatt nem történt, az adóbevételre kizárólag az
adótárgyak száma és az adótétel változása van hatással.
Adóalanyok
száma, fő

Adótárgyak
száma, db

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

A telekadó mértékének változása az időszakban:
Ft/m2

32

2007.01.01
–
2008.12.31.
36

22

24

30

18

20

20

16

18

20

11

12

15

9

10

10

4

5

10

1

2

4

200

200

240

4

5

10

1

2

4

3

4

8

1

2

4

2006.12.31ig

kiemelt övezetben
Beépítetlen
lakótelek
egyéb övezetben

Üdülő telek

Egyéb beépítetlen
belterületi telek

1520-1550 hrsz-ú
ingatlanok esetén
egyéb ingatlanok
esetén
3410-3411, 34652487,
3564-3565 hrsz-ú
ingatlanok esetén
egyéb ingatlanok
esetén



teljes közmű
részleges
közmű
közmű
nélkül
teljes közmű
részleges
közmű
közmű
nélkül
1500 m2
alatti rész
1500 m2
feletti rész

1500 m2
alatti rész
1500 m2
feletti rész
1500 m2
alatti rész
1500 m2
feletti rész

Magánszemélyek kommunális adója
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2009.01.01től
40

Kivetéses adónemekhez tartozik, adóköteles minden lakás céljára szolgáló épület, épületrész, az adó
alapja az épület hasznos alapterülete. Az adó mértéke attól függ, hogy az adótárgy a település mely
részén helyezkedik el, és hasznos alapterülete melyik kategóriába tartozik.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év

Adóalanyok
száma, fő

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adótárgyak
száma, db

3 720
3 480
3 890
4 060
4 447

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

6 521
6 528
6 534
6 569
6 590

16 661 843
18 404 177
21 701 010
24 770 928
28 870 613

Hátralék (Ft)
Beszedett adó december 31(Ft)
én, illetve
2010.06.30-án
16 597 353
6 558 213
16 866 733
6 860 207
21 875 556
6 165 425
23 014 540
7 355 088
14 991 734
8 666 960

A magánszemélyek kommunális adója az egyik legnagyobb feladatot jelentő adónem. Legtöbb
adóalanyt és a legtöbb adótárgyat érinti. Lényeges szabályozási része a kommunális beruházás miatti
(szennyvíz rákötés, útépítés) kedvezmény, ami azonban kifutóban van. Ez jól látható az adóalanyok
és az adótárgyak évről-évre emelkedő számából, valamint az érintett időszakban beszedett adó
növekvő bevételéből.
A magánszemélyek kommunális adója mértékének változása az időszakban:
Ft/m2

Belterületi
lakás

Bánomkert,
Nagylapos,
Öregszőlő

Hasznos
alapterület

2006.12.31-ig

2007.01.01 –
2008.12.31.

2009.01.01től

60 m2-ig

5 200

5 700

6 300

60-120 m2

5 900

6 500

7 100

120-180 m2

6 600

7 300

8 000

180 m2 felett

7 900

8 700

9 600

60 m2-ig

4 500

5 000

5 250

60-120 m2

4 800

5 300

5 550

120-180 m2

5 200

5 700

6 000

180 m2 felett

5 900

6 500

6 800

60 m2-ig

2 200

2 400

2 500

60-120 m2

2 500

2 800

2 950

120-180 m2

2 800

3 100

3 250

180 m2 felett

3 000

3 300

3 450

Egyéb lakás



Idegenforgalmi adó
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Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat területén
legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó
beszedésére, bevallására, befizetésére a szállásadó köteles.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év

Adóalanyok
száma, fő

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

47
53
64
69
31

Hátralék (Ft)
Beszedett adó december 31(Ft)
én, illetve
2010.06.30-án
5 766 500
128 300
6 366 547
39 453
7 369 203
875 300
8 967 250
64 450
988 698
253 652

Folyó évben
bevallott adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db
253
277
306
293
77

5 395 800
5 959 500
7 490 100
7 668 150
878 400

Az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése nagyon fontos, mert minden beszedett 1,- Ft után
2009.12.31-ig 2,- Ft, 2010.01.01-től 1,- Ft kiegészítő támogatást kap az önkormányzat, ami
idegenforgalmi fejlesztések forrása lehet.
Ennek érdekében rendszeresen ellenőrizzük a
szállásbiztosítókat.
Az idegenforgalmi adó mértékének változása az időszakban:
Ft/fő/vendégéjszaka
2006.12.31-ig
Idegenforgalmi adó

300

2007.01.01 –
2008.12.31.
300

2009.01.01-től
350

 Iparűzési adó
Önadózásos adónem, az adó alanya saját maga állapítja meg adójának alapját, adóját, azt bevallja és
befizeti. Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó
alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg
végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített
szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
1 661
1 579
1 507
1 535
1 438

Folyó évben
bevallott adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db
-

161 047 174
209 675 116
233 898 793
295 769 946
310 026 845

Beszedett adó
(Ft)
184 080 163
215 482 696
286 610 398
347 070 229
129 025 347

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
29 217 302
39 234 362
41 012 559
57 546 004
67 348 119

Az iparűzési adó szabályozásában 2003-től jelentős változások történtek, az európai uniós
jogharmonizáció függvényében. Megszűnt a tevékenységenkénti adómérték, és csökkent az
önkormányzatok mentességi, kedvezményi szabályozási joga. A határozatlan időre szóló
kedvezményeket, mentességeket határozott idejűvé kellett tenni, és csak azok az adózók vehették
igénybe, akik 2003-ban a jogosultságot megszerezték.
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Ez esetben is legkésőbb 2007. december 31-ig. Az adóhatóság részéről az iparűzési adó intézése
igényli a legnagyobb szakmai felkészültséget. Széleskörű ismerettel kell rendelkezni az adórendszer
többi elemeit illetően, /Szja, Tao, Áfa, stb…/ ezen kívül a Számviteli törvény, a Csődeljárásról szóló
törvény, a Gazdasági társaságokról szóló törvény ismerete is elengedhetetlen. A legnagyobb
adóbevételt az iparűzési adó eredményezi. 2010. január 1-vel az iparűzési adóval kapcsolatos
feladatok az állami adóhatósághoz kerültek, mely feladatokat azonban 2010. június 29-ével újra az
önkormányzati adóhatóságok látják el. Az iparűzési adóbevételek az időszakban folyamatosan
csökkenő adózói létszám ellenére folyamatosan növekedtek. Az adózók számának csökkenése alól
kivétel a 2009-es adóév, amikor is növekedés mutatkozott. Ez a városunkban folyó
nagyberuházásokon (vasút, híd felújítás stb.) dolgozó vállalkozások megjelenéséhez kapcsolható. A
gazdasági válság hatása legjobban az iparűzési adó hátralékának növekedésén látszik.
Az iparűzési adó mértékének változása az időszakban:

Állandó jellegű
iparűzési
tevékenység

Ideiglenes jellegű
iparűzési
tevékenység

adóalap
%-a
piaci és
vásározó
kiskereskedelem
építőipari tev.,
természeti
erőforrás
feltárása

2006.12.31ig

2007.01.01 –
2008.12.31.

2009.01.01től

1,7

1,9

1,9

600

600

700

4 000

5 000

5 000

Ft/nap

B./ Átengedett adók
1./ A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója is önadózásos adónem, az adóról a
befizetést követő évben kell bevallást adni, az előírás utólag történik. 2003. január 1-től változás
történt a szabályozásban, miszerint mentesül az adó megfizetése alól az a bérbeadó, aki a bérlővel
legalább 5 évre szóló bérleti szerződést köt. E szabályozás ösztönzi a tartós földbérleti jogviszonyok
létrejöttét.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
9
10
54
11
4

Befizetett
Hátralék (Ft) december 31-én,
adó
illetve 2010. június 30-án
(Ft)
785 515
6
68 097
4
228 746
0
156 040
0
99 434
10 000

2./ A gépjárműadó beszedett összege 2003. január 1. napjától megosztott bevétel helyett átengedett
bevétel lett. 2004. január 1. napjától megszűnt az önkormányzatok adótétel szabályozási joga,
központi, egységes szabályozás váltotta fel, ezzel együtt az ügyfelek által benyújtandó bevallást a
központi járműnyilvántartástól kapott adatszolgáltatás váltotta fel, ami azt eredményezte, hogy
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elviekben nincs többé adózatlan adótárgy. 2007. január 1-től az adó alapja a jármű teljesítménye lett,
mértéke pedig függ a jármű életkorától.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
3 193
3 434
3 391
3 512
3 452

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db
4 520
4 852
5 003
4 881
4 734

53 526 502
63 138 619
68 514 796
74 423 684
84 198 938

Beszedett adó
(Ft)
54 889 701
62 988 938
66 144 944
63 628 093
39 215 967

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
14 378 735
12 991 966
14 110 610
24 065 740
29 616 672

C./ Egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások
Az önkormányzati adóhatóságok feladata az ún. egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, beszedése, elszámolása. E körbe tartoznak azok a köztartozások, igazgatási
és bírósági szolgáltatási díjak, stb., melyekre a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el.
A behajtott köztartozások egyes fajtáinál a bevétel teljes összege, vagy bizonyos hányada az
önkormányzatot illeti meg, más fajtáinál a behajtott összeget tovább kell utalni a köztartozás
jogosultjának. Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván pl. a rendőrség által behajtásra átadott,
illetve a saját helyszíni bírságot, a szabálysértési bírságot, a pénzügyi osztály által kimutatott,
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást, a meg nem fizetett
mezőőri járulékot. Az idegen bevételek között tartjuk nyilván pl. a behajtásra átadott, meg nem
fizetett környezetvédelmi bírságot, az építésügyi bírságot, a vízgazdálkodási és csatornatársulási
hozzájárulást, a közigazgatási bírságot, a szemétszállítási díjat. Ezeknek az átadott tartozásoknak a
behajtása folyamatos, aprólékos munkát igényel, egyre növekvő számuk mellett.
Egyéb bevételek
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
721
554
818
883
599

Behajtásra átadott
előző évi és folyó évi
összes követelés (Ft)
17 348 125
13 913 561
15 063 822
13 914 867
11 600 380

Behajtott
köztartozás
(Ft)
6 949 181
4 281 475
4 188 688
3 782 553
1 804 885

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2010. június 30-án
10 339 137
9 378 207
10 907 144
9 828 200
9 711 708

Idegen bevételek
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
51
49
77
82
246

Behajtásra átadott
előző évi és folyó évi
összes követelés (Ft)
3 323 215
4 286 878
7 477 781
11 354 824
16 740 947
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Behajtott
köztartozás
(Ft)
641 154
669 471
1 230 613
2 351 963
1 771 461

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2010. június 30-án
2 684 097
3 688 853
6 387 170
8 958 662
14 984 496

D./ Talajterhelési díj
A csatornaszolgáltatást igénybe nem vevők számára a törvény talajterhelési díj fizetését írja elő. A díjat
azok a kibocsátók kötelesek megfizetni, akik ráköthetnének a közcsatornára, mivel a műszaki feltételek
adottak, azonban azt nem teszik meg. Nem kötelezhető tehát talajterhelési díj fizetésére az, akinek
ingatlanába az ivóvíz nincsen bevezetve, illetve ahol az ingatlan előtt a közcsatorna nem került
kiépítésre.
A fizetendő díj meghatározásának alapja a vízfogyasztás, mely csökkentve van az elszivárgott
vízmennyiséggel a számlával igazoltan elszállított mennyiséggel és a locsolási célú
vízfelhasználással.
A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap egyik bevételi forrása. Ha az önkormányzat nem hoz
létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a talajterhelési díjból származó bevétel nem illeti meg.
A talajterhelési díjból befolyt bevételt kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi,
minőségi védelmére lehet felhasználni, mely különösen a csatornázást, a szennyvíztisztítást, a
vízbázis-védelmet, a tartós környezetkárosodások kármentesítését, a potenciális és a tényleges
szennyező-források szennyezésének megelőzését, illetve utólagos műszaki védelmét jelenti. A
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
222
44
21
158
164

Adótárgyak
száma, db

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

209
0
0
182
172

574 630
225 113
91 028
1 401 113
2 007 63

Beszedett adó
(Ft)
520 858
108 672
23 608
1 110 594
1 199 232

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
80 073
91 569
69 188
341 123
805 306

E./ Adóellenőrzés
Az adóosztály kiemelkedően fontos munkaterülete az ellenőrzés, felderítés, végrehajtás, behajtás.
Jelentősége egyrészt a költségvetési bevétel szempontjából lényeges, másrészt az adózói morál
javítása miatt fontos. Nincs külön, csak ezzel foglalkozó ügyintéző, mindenki a saját munkaterületén
folyamatosan látja el e feladatot.
Építményadó ellenőrzésére 2007-ben indult átfogó intézkedés, helyszíni bejárással ellenőrzésre
kerültek a holtágak területeinek egy része, ahol a külterületi nyaralók építményadó bevallási, fizetési
kötelezettség teljesítése került vizsgálatra. Az ellenőrzés eredményeként közel 150 felszólítás került
kiküldésre. Az ügyfelek azóta folyamatosan kérik meg a használatbavételi engedélyeket és kerülnek
az adó hatálya alá. Ezt a felderítő munkát továbbra is folytatni kell.
A kommunális adó ellenőrzése összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény
megállapításával. Minden bekötésről értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a
szennyvízgerincre rácsatlakozó személy adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat
feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az ügyfél részére az elkövetkezendő 5 évre – a
jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó mentességet megállapítjuk.
Idegenforgalmi adó ellenőrzést évek óta folyamatosan végzünk, ellenőrizzük a szállásadók
idegenforgalmi adó beszedési- és befizetési kötelezettségét.
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Az ellenőrzés eredményeképpen növekedett a bevallott vendégéjszakák száma, és nőtt az adó hatálya
alá bejelentkezett szállást biztosítók száma is. Ahhoz, hogy az ellenőrzés igazán hatékony legyen,
szükség volt a teljes üdülési szezon minden napján az ellenőrök jelenlétére, így 2004-től 2 fő
idegenforgalmi ellenőr foglalkoztatása történik.
Feladatuk egyrészt ellenőrizni a szálláshelyek szabályszerű működését, másrészt ellenőrizni az
idegenforgalmi adó beszedését, bevallását, befizetését.
Az ellenőrök minden ellenőrzési
cselekményről jegyzőkönyvet készítenek. Az engedély nélkül, vagy nem a jogszabályi feltételeknek
megfelelően működő szálláshelyek esetében szabálysértési feljelentést tesznek. Az adóellenőrzésre
vonatkozó megállapításokról készített jegyzőkönyveket leadják az adóosztálynak. Az ellenőrök
munkájának hatékonysága jól mérhető az idegenforgalmi adó éves összegeiben.
F./ Behajtási tevékenység
2003. január 1-től átfogó változás következett be a végrehajtás szabályaiban, az adóhatóság
dolgozója végrehajtóként jár el, és a bírósági végrehajtóval azonos jogok illetik meg. Ez könnyített a
behajtási munkán abból a szempontból, hogy most már könnyebben beszerezhető a munkáltatóra
vonatkozó adatok, azonnali beszedési megbízás adható ki bármilyen bankszámla ellen.
Kiadott azonnali beszedési megbízások alakulása
Érintett tartozás összesen
Év
Darab
(Ft)
2006.
546
67 500 000
2007.
327
30 395 000
2008.
1 415
92 224 917
2009.
1 454
121 222 130
2010. június 30-án
1 749
142 906 830
Kiadott letiltások alakulása, Ft
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb
behajtásra
átadott
köztartozás
Idegen tartozás
Összes letiltott
tartozás

365 215
42 510

11 700
83 130

303 850
189 000

148 390
69 105

2010.
június 30-ig
93 015
134 950

1 032 650

146 847

1 109 243

926 067

611 358

536 200
965 214
0
724 131
410 210

0
192 566
0
214 038
0

1 062 200
908 848
1 152
2 218 386
68 097

159 253
871 766
8 910
963 331
74 357

411 600
658 576
26 066
687 003
26 930

345 000

1 951 124

1 871 205

1 433 084

81 961

678 736

537 296

2 581 267

1 075 242

8 490 636

5 475 500

6 663 849

2006.

3 562 400

7 638 530

2007.

2008.

2009.

A jelzálog bejegyzések eredményeként számos esetben bekapcsolódunk más hatóság által
kezdeményezett bírósági végrehajtási eljárásba. Így megtérülhetnek olyan tartozások, melyeket sem
letiltani, sem inkasszálni nem tudunk.
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Évente körülbelül 3000 - 4000 db fizetési felszólítást küldünk ki. Erre a felszólításra az adózók egy
része felkeresi az adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési könnyítési-, méltányossági
kérelmet terjeszt elő. Az 1 évet meghaladó gépjárműadó tartozással rendelkező adóalanyok körében
intézkedünk a gépjármű forgalomból történő kivonásáról, ami szintén megmozgatja a hátralékosokat,
és jórészt teljesítik fizetési kötelezettségüket.
Iparűzési adóalanyok körében rendszeresen alkalmazunk inkasszót, ritkábban követelés lefoglalást, a
felszámolási eljárások során hitelezői igényünket minden esetben bejelentjük.
Sajnos a felszámolási eljárás során megtérülő hátralékos tartozásnak kicsi az esélye, mivel a
felszámolási eljárások során az önkormányzati adótartozások általában az „f” kategóriába kerülnek
besorolásra, amely a kielégítési sorban a vége felé van.
H./ Méltányossági ügyek
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve
méltányossági eljárás keretén belül tartozás elengedését kérjék az adóhatóságtól. Az ilyen kérelmek,
jogerős befejezést követően, évről-évre az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

2006.
Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
325 100
452 885
1 794
0

Törlés (Ft)
25 110
0

132 246

30 870

0

2 394 954
109 852
326 196
0
3 290 142

3 025 062
2 352 167
421 747
7 480
6 290 211

358 400
0
328 287
9 897
721 694

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
674 380
0
59 734
0

Törlés (Ft)
27 900
0

2007.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

173 529

0

0

2 817 132
958 918
768 738
41 461
5 493 892

6 452 684
2 434 360
361 088
22 839
9 270 971

0
0
579 947
22 586
630 433

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
261 682
0
2 790
0

Törlés (Ft)
39 220
0

2008.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Egyéb

124 949

0

0

4 132 065
755 190
446 081
30 487
16 308

7 303 260
1 327 900
158 374
0
0

0
0
223 896
231 888
0
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Összesen

5 769 552

8 789 534

495 004

2009.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
45 100
1 687 096
0
0

Törlés (Ft)
0
67 081

52 270

15 300

0

1 050
284 877
34 795
1 200
419 292

30 215 780
7 983 905
991 735
353 610
41 247 426

0
0
206 906
3 321 140
3 595 127

2010. június 30.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Összesen

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
510 680
98 850
0
0

Törlés (Ft)
0
61 644

3 850

15 300

0

2 441 802
397 440
11 533
147 516
0
3 512 821

6 670 758
6 282 765
0
1 150 665
145 333
14 363 671

0
0
0
612 470
55 314
729 428

Tőketartozás törlése magánszemély esetében anyagi, szociális körülményei alapján történt. Pótlék
és/vagy bírság törlését akkor engedélyeztük, ha az adózó vállalta a tőketartozás megfizetését akár egy
összegben akár meghatározott részletekben, és ezt teljesítette is. A részletfizetés és a fizetési
halasztás indokaiként a magánszemélyek szociális és anyagi körülményeiket, jogi személyek, egyéni
vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg.
I./ Egyéb feladatok
A felsorolt adónemekkel összefüggő, érdemi döntéssel záruló hatósági ügyintézési feladaton túl
számos olyan ügy intézése is folyik az adóosztályon, ami nem zárul határozattal, de szaktudást és
időt igényel. Ezen ügyek körébe tartozik az adóigazolás, költségmentességi igazolás, az adó- és
értékbizonyítvány, vagyoni igazolás és vagyoni bizonyítvány kiállítása.
Kiállított adó- és értékbizonyítványok megoszlása a felhasználás célja szerint:
Adó- és értékbizonyítvány felhasználási célja

144
34
42
143

138
29
36
146

226
16
80
163

272
15
76
156

db
2010.06.30ig
71
7
15
90

74

90

53

24

28

437

439

538

543
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2006. 2007. 2008. 2009.

Végrehajtási eljáráshoz
Gyámhatósági ügyintézéshez
Humánpolitikai osztály kérésére
Hagyatéki eljáráshoz
Egyéb eljáráshoz (adósságkezelés, otthonteremtési
támogatás igényléséhez, adósság rendezéshez,
hitelfelvételhez, bírósági eljáráshoz stb.)
Összesen:
46

Összefoglaló táblázatok
ADÓBEVÉTELEK, Ft
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek (saját
rész)
Idegen bevételek (tovább
utalt)
Talajterhelési díj
Illeték (MÁK számlára)
ÖSSZESEN:
Saját bevétel:

HÁTRALÉKOK, Ft
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

2006.
2007.
11 625 159 15 206 554
2 806 779
3 358 759
16 597 353 16 866 733
5 766 500
6 366 547
184 080 163 215 482 696
785 515
68 097
54 889 701 62 988 938
5 024 838
3 201 485
771 284
827 968
6 949 181
4 281 475
144 625

0

496 529
669 471
520 858
108 672
417 800
466 600
290 876 285 329 893 995
289 961 956 328 757 924

2006.
4 159 409
1 107 240
6 558 213
128 300
29 217 302
6
14 378 735
26 632 943
2 787 339
10 339 137
2 684 097
80 073
7 000
98 079 794

ADÓZÓK
SZÁMA, fő
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Termőföld
bérbeadás
Gépjárműadó

2008.
2009.
2010.06.30
26 587 288 26 724 512 13 679 711
3 373 959
4 980 303
2 861 165
21 875 556 23 014 540 14 991 734
7 369 203
8 967 250
988 698
286 610 398 347 070 229 129 025 347
228 746
156 040
99 434
66 144 944 63 628 093 39 215 967
6 499 621
4 666 906
2 479 063
613 645
466 981
972 918
4 188 688
3 782 553
1 804 885

2007.
4 306 546
1 173 818
6 860 207
39 453
39 234 362
4
12 991 966
27 844 556
2 223 457
9 378 207
3 688 853
91 569
0
107 832 998

90 000

60 200

1 140 613
2 291 763
1 674 928
23 608
1 110 594
1 199 232
373 600
469 400
304 600
425 119 869 487 389 364 209 394 215
423 605 656 484 628 201 207 414 687

2008.
2009.
7 289 544
9 248 426
1 039 251
1 546 558
6 165 425
7 355 088
875 300
64 450
41 012 559 57 546 004
0
0
14 110 610 24 065 740
30 874 170 40 377 407
2 336 364
3 949 611
10 907 144
9 828 200
6 387 170
8 958 662
69 188
341 123
2 000
0
121 068 725 163 281 269

2010.06.30
12 413 617
1 604 765
8 666 960
253 652
67 348 119
10 000
29 616 672
42 879 850
3 993 021
9 711 708
14 984 496
805 306
8 200
192 296 366

2006.
1 035
460
3 720

2007.
1 071
452
3 480

2008.
1 152
457
3 890

47
1 661

53
1 579

64
1 507

69
1 535

31
1 438

9
3 193

10
3 434

54
3 391

11
3 512

4
3 452

47

96 533

2009. 2010.06.30
1 160
1 152
454
433
4 060
4 447

Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

4 347
403
721
51
222
176
16 045

4 462
345
554
49
44
160
15 693
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4 842
283
818
77
21
131
16 687

4 908
265
883
82
158
163
17 260

4 532
280
599
246
164
77
16 855

IV. PROJEKTMENEDZSERI IRODA TEVÉKENYSÉGE
A ciklus alatt megvalósult fejlesztéseket megalapozó pályázatok és azok realizálása
A fejezet Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az általa működtetett intézmények által benyújtott
pályázatokat, valamint elnyert forrásokat mutatja be. A tájékoztató első felében az egyes évekre
lebontott összefoglaló, a második felében pedig a négy évre összesített adatok és következtetések
találhatók.
2006. II. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. július 1. - 2006. december 31. közötti időszakban 2 db
pályázatot nyújtott be, melyből 1 részesült összesen 3 000 000 Ft támogatásban.
Az önkormányzat 2006. II. félévében beadott pályázatai alapján elnyert támogatások
Pályázati cél

Támogató szervezet

Elnyert támogatás
(Ft)
3 000 000

Közlekedésbiztonsági
célú UKIG – Útgazdálkodási
kerékpárút
tervezése és
Koordinációs
Gyomaendrődön, a 46. sz. Igazgatóság
főút mellett
Az Intézmények összesen 29 db pályázatot nyújtottak be 2006. II. félévben.
A 2006. II. félévi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes
költsége (Ft)
6 000 000
18 964 484
24 964 484

Igényelt
támogatás (Ft)
6 834 000
17 962 984
24 796 984

Elnyert
támogatás (Ft)
3 000 000
12 646 434
15 646 434

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy 24 964 284 Ft összköltségű fejlesztéshez 24 796 984
Ft kiegészítő forrást igényeltünk. 2006. II. félévében összesen 15 646 434 Ft támogatást ítéltek meg
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
2007. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. január 1. - 2007. december 31. közötti időszakban
összesen 21 db pályázatot nyújtott be. A 10 nyertes pályázat összesen 253 860 966 Ft támogatást
jelentett az önkormányzatnak.
Az önkormányzat 2007. évben beadott pályázatai alapján elnyert támogatások
Pályázat megnevezése
Támogatás forrása
Nyert támogatás
összege (Ft)
Belvízrendezés II. ütem
Mindenki ebédel

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Gyermekétkeztetési
Alapítvány
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199 710 000
675 000

The possibilities of Eastern europe
in the enlarged European Union –
Testvérvárosi találkozó

Education, Audiovisual and
Cultural Executive Agency

1 177 000

Parlagfű mentesítés

Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ

2 954 484

Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács

6 300 000

Gyomaendrőd város
Településfejlesztési
Koncepciójának elkészítése
2007. évi közmunkaprogram a
Békési Kistérségben
Gyomaendrőd-CsárdaszállásMezőberény kerékpárút tervezése
Egységben az erő
Árvízkárosultak helyreállítása
46.-os sz. főút átkelési szakaszának
forgalomcsillapítása
sebességkijelző berendezések
telepítésével

Szociális és munkaügyi
Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési
minisztérium
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Közlekedésfejlesztési és
Koordinációs Központ

3 562 800
7 608 000
6 895 355
14 747 327

10 231 000

Az Intézmények összesen 20 pályázatot nyújtottak be 2007-ben, kihasználva a minisztériumok és a
különböző alapítványok támogatási lehetőségeit.
A 2007. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes
bekerülési
költsége (Ft)
295 512 314
20 993 421
316 505 735

Igényelt
támogatás (Ft)
260 118 558
19 291 000
279 409 558

Elnyert
támogatás
(Ft)
253 860 966
17 133 814
270 994 780

2008. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évben összesen 27 db pályázatot nyújtott be a
különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez, melyek közül 13 projekt
valósulhatott meg 247 681 353 Ft támogatásból, 57 062 654 Ft saját erő hozzáadásával.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások:
Pályázati cél
Selyem út – III. ütem építése

Támogató szervezet
NFÜ, Dél-alföldi Operatív
Program

Támogatás (Ft)
39 344 750

Polgármesteri Hivatal
kirendeltségének
akadálymentesítése

NFÜ, Dél-alföldi Operatív
Program

9 898 097

Polgármesteri Hivatal
Kirendeltségének Felújítása

Magyar Államkincstár Délalföld Regionális
Igazgatóság Állampénztári
Iroda

19 320 000
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Magyar Államkincstár Délalföld Regionális
Igazgatóság Állampénztári
Iroda

Településrendezési terv
készítése Gyomaendrődön

5 000 000

Az endrődi Közösségi Ház
technikai műszaki
eszközállományának,
Magyar Államkincstár
berendezési tárgyainak
gyarapítása
"A Mi Kiállításunk" "A MI
OKM
Diákjaink"
Kistérségi közművelődésimúzeumi referensi szolgálat és
oktatási, közművelődési és
Magyar Művelődés Intézet
tudományos konferencia
és Képzőművészeti
központ, valamint kistérségi
Lektorátus Regionális
közművelődés és néprajziKulturális Koordinációs
helytörténeti adattár
Iroda
kialakítása a Szarvasi
Kistérségben
Magyar Államkincstár Délalföld Regionális
Lévai-Kálvin út felújítása
Igazgatóság Állampénztári
Iroda
Környezeti és Vízügyi
Illegális hulladéklerakók
Minisztérium Költségvetési
felszámolása a Fűzfás-zugban
és beruházási Főosztály

282 000

2 400 000

8 000 000

6 349 320

3 000 000

Gyomaendrőd Város
belterületi csapadékvízelvezetés V. ütem

ÖTM- Magyar
Államkincstár

139 995 360

"Mindenki Ebédel 2008"

Gyermekétkeztetési
Alapítvány

20 élelmiszercsomag

Önkormányzati
Minisztérium

4 500 000

Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség

9 591 826

A gyógyturizmus fejlesztését
megalapozó orvosi tanulmány
készítése Gyomaendrődön
Térségi Közmunkaprogram a
Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya mikrotérségben

Az intézmények összesen 59 pályázatot nyújtottak be 2008. évben.
A 2008. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek tervezett
összes költsége
(Ft)
308 118 384
39 716 646
347 835 030
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Igényelt
támogatás (Ft)
251 402 437
42 429 513
293 831 950

Elnyert
támogatás
(Ft)
247 681 353
43 758 613
291 439 966

Az intézményi pályázatok között került feltüntetésre a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás által, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gesztorságával benyújtott
„Tanyagondnoki szolgálat létrehozásához autóbusz beszerzése” c. pályázat, melynek keretében
7 781 000 Ft támogatásból egy kisbusz került beszerzésre a Térségi Szociális Gondozási Központ
munkájának segítésére, a nehezen megközelíthető területek ellátása érdekében.
2009. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben összesen 18 pályázatot nyújtott be a különböző
megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A 2009-ben összesen 14 projekt
valósulhatott meg 386 503 715 Ft támogatásból, melyek között szerepeltek olyan előző évben
benyújtott támogatási kérelmek is, amelyek eredményét csak 2009-ben hirdették ki. 2 pályázatunkat
forráshiány miatt elutasítottak, illetve további 4 pályázat elbírálása nem történt meg az év végéig.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2009. évben
Pályázati cél
Támogató szervezet
Támogatás (Ft)
20
Mindenki ebédel 2009
Gyermekétkeztetési Alapítvány
élelmiszercsomag
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A polgármesteri hivatal
19 734 073
Államreform Operatív
szervezetfejlesztése
Program
Being a woman in political life Education, Audiovisual and
conference and Citizen's meeting –
1 352 355
Cultural Executive Agency
Testvérvárosi találkozó
Infrastrukturális fejlesztések a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
fogyatékkal élők nappali ellátása
47 444 909
– Dél alföldi Operatív Program
érdekében
Útépítések és felújítás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
46 714 463
Gyomaendrődön
– Dél alföldi Operatív Program
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
felmenő rendszerben a gyomaendrődi
82 000 000
Társadalmi Megújulás
oktatási intézményekben
Operatív Program
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Oktatási és Kulturális
Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás
2 000 000
Minisztérium
és műtárgyvédelem céljából
Kistérségi közművelődési és múzeumi
Oktatási és Kulturális
referens továbbfoglalkoztatása
811 430
Minisztérium
Szarvasi Kistérségben
Földművelésügyi és
A XI. Nemzetközi Halfőző verseny
500 000
Vidékfejlesztési Minisztérium
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Gyomaendrődön, a közintézmények Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
142 252 322
biztonságosabb megközelítése
– Dél alföldi Operatív Program
érdekében
Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Dél-alföldi Regionális
19 282 662
Gyomaendrődön
Fejlesztési Tanács
Eszközbeszerzés közcélú
Dél-alföldi Regionális
9 859 322
foglalkoztatás fejlesztése érdekében
Fejlesztési Tanács
Dél-alföldi Regionális
Hősök útja felújítása
9 512 179
Fejlesztési Tanács
Békés Megyei Területfejlesztési
Ösztöndíjas foglalkoztatás
5 040 000
Tanács
52

2009-ben nyert az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett,
esélyegyenlőségi programok végrehajtására irányuló pályázaton 100 000 000 Ft támogatást, azonban
a Képviselő-testület döntése (443/2009. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata) értelmében nem került sor a
támogatási szerződés megkötésére a következő indokok miatt: a projekt megvalósítása során sok
esetben nem volt megoldható a pedagógusok helyettesítése a kompetencia pályázat miatti leterheltség
kapcsán; a pedagógusok jelentős része már rendelkezik a pályázat nyújtotta képesítésekkel; a
gazdasági helyzet miatt bizonytalanná vált a projekt lebonyolítása, fenntarthatósága; az indikátorok
teljesítésére nem volt garancia.
Az intézmények összesen 33 pályázatot nyújtottak be 2009. évben.
A 2009. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Projektek összes Igényelt támogatás
költsége (Ft)
(Ft)

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

396 556 516
44 453 783
441 010 299

470 558 901
45 887 763
516 446 664

Elnyert
támogatás
(Ft)
386 503 715
43 610 783
430 114 498

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy az 516 446 664 Ft összköltségű fejlesztéshez
430 114 498 Ft pályázati támogatást nyert városunk.
2010. I. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. I. félévében összesen 6 pályázatot nyújtott be a
különböző megyei, regionális és országos szervezetekhez. A benyújtott pályázatok közül 1 elbírálása
folyamatban van, 2 idei pályázat támogatásban részesült, illetve további 5, 2009. évben benyújtott
projektet valósíthat meg önkormányzatunk idén.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2010. I. félévben
Pályázati cél
Gyomaendrőd Város belterületi
csapadékvíz-elvezetés VII. ütem
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola Infrastrukturális
fejlesztése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának komplex
akadálymentesítése
Városi örökség megőrzése és
korszerűsítése Gyomaendrődön
Településőrök foglalkoztatása
XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
megrendezése
Térségi összefogás a közösségi
közlekedés feltételeinek javításáért a
Szarvasi Kistérségben
Informatikai Infrastruktúra fejlesztése a

Támogató szervezet

Támogatás (Ft)

Önkormányzati Minisztérium

82 459 000

Önkormányzati Minisztérium

11 350 000

VÁTI Kht. Békéscsabai Területi
Iroda

11 841 300

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –
Dél alföldi Operatív Program
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

50 000 000
4 800 560
1 669 200

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –
Dél-alföldi Operatív Program

57 832 848

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –

30 810 000
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
által fenntartott iskolákban

Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program

Az intézmények összesen 20 pályázatot nyújtottak be 2010. I. félévben.
A 2010. I. félévi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes Igényelt támogatás
költsége (Ft)
(Ft)
259 412 908
39 050 500
298 463 408

290 146 382
39 100 500
329 246 882

Elnyert
támogatás
(Ft)
250 762 908
36 298 480
287 061 388

Az önkormányzati projektek között került feltüntetésre a Informatikai infrastruktúra fejlesztése a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott iskolákban, illetve az intézményi projektek
között található az Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás fenntartásában működő oktatási intézményekben c. pályázatok. Ez a két projekt
még 2008-ban került benyújtásra, azonban az elhúzódó, majd később sikertelenül záródó országos
közbeszerzési eljárások miatt csak most nyílik lehetőségünk arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felhatalmazása alapján önállóan megvalósíthassuk projektjeinket.
2006. II. félév – 2010. I. félév beadott pályázatainak összesített adatai
Az elmúlt 4 évben beadott pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes Igényelt támogatás
költsége (Ft)
(Ft)
1 131 408 724
149 712 080
1 281 120 804

1 311 993 798
151 187 114
1 463 180 912

Elnyert
támogatás
(Ft)
1 103 173 247
139 397 424
1 242 570 671

A következő táblázat az Önkormányzat által különböző költség igényű fejlesztésekhez beadott
pályázatokban igényelt támogatás, valamint az elnyert források arányát mutatja.
Az Önkormányzat által igényelt és elnyert támogatások
500 000
ezer Ft

400 000
Projektek összes ktg

300 000

Igényelt támogatás (Ft)
200 000

Elnyert támogatás (Ft)

100 000
0
2006 II.
félév

2007

2008

2009

évek
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2010 I.
félév

Az összesítő diagram alapján látható, hogy a ciklus folyamán fokozatosan nőtt az igényelt és elnyert
támogatások összege. Ehhez képest visszaesést jelentenek a 2010. évi adatok. Az alacsony igényelt
összeg és elnyert támogatás nem abból fakad, hogy 2010.-ben csak fél év adatai szerepelnek az
összesítőben, mint ahogy ezt a 2006-os adatoknál láthatjuk. Az hogy a 2010. évi adatok megközelítik
a 2007-es állapotokat, a 2009-ben benyújtott, de csak 2010-ben elbírált nyertes projekteknek
köszönhető. Tehát a korábban benyújtott pályázatok emelték meg a 2010. évi értékeket, az idei
adatok nagyon alulmaradnak az eddigi átlaghoz képest. Ez a hazai és az uniós források
visszaesésének köszönhető: több hazai támogatási kiírás – mely minden évben kihirdetésre kerül – a
központi költségvetésben eszközölt megszorítások következtében idén nem került meghirdetésre,
illetve a 2009-2010. uniós finanszírozási időszakra tervezett pályázati kiírások is átcsoportosításra
kerültek, többségük már 2009-ben kihirdetésre került, míg 2010-ben inkább az intézményeinket
érintő TÁMOP projektek kerültek kiírásra.
Az önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása szerinti, éven belüli megoszlását
a következő diagramok mutatják:
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ezer Ft

Az Önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása szerinti megoszlását a következő
diagram mutatja.
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megvalósított projektek tevékenység szerinti megoszlása
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Amint az a diagramon is látszik, a ciklus során megvalósított projektek több, mint 1/3 részét a
belvízrendezési beruházások teszik ki, és a közlekedési infrastruktúra fejlesztések is 30%-nál
magasabb arányt képviselnek. Kiemelendő még a további rangsorból a közintézményeinket érintő
infrastrukturális fejlesztések (8%), az oktatási projektek (7%)., valamint a városrendezési
beruházások és foglalkoztatási programok (4-4 %).
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Az elnyert támogatások megoszlása forintban
Hazai és Uniós források szerint
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Az Európai Unió költségvetéséhez kapcsolódóan a finanszírozás ciklusok is 7 éves időtartamúak
(2007-2013), melyeket további 2, illetve 3 éves periódusokra bontanak. Általánosságban elmondható,
hogy a két éves perióduson belül az első év a pályázati év, míg a második a nyertes projektek
megvalósításának éve. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv elfogadása, illetve az Operatív
Programok jóváhagyása után az önkormányzat számára is megnyíltak a forrásszerzési lehetőségek.
Az egységes útmutatók és pályázati rendszer kidolgozása hosszadalmas folyamat volt, a 2007-2008as periódusban az első év végére sikerült az ütemterv szerinti pályáztatást megvalósítani, így attól
kezdve folyamatosan nyújtott be az önkormányzat támogatási kérelmeket a különböző kiírásokra.
Mivel a kezdeti időszakban az egyes kiírások támogatási intenzitása magas volt, ezért a
megnövekedett számú uniós projektek mellett csak olyan hazai forrásokra nyújtottunk be kérelmet,
melyekre önálló uniós projekt nem indult, vagy specifikus területet érintett. Az eredeti ütemezés
szerint
a
2009-2010. uniós finanszírozási időszakban szintén arányosan lettek volna elosztva a pályázati
kiírások, azonban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség később a pályátok kihirdetését előrehozta,
tekintettel a 2010 áprilisában megtartott országgyűlési választásokra, illetve az abból következő
esetleges személyi változásokra. Ennek következtében az önkormányzatot érintő pályázatok többsége
már 2009-ben meghirdetésre került, így 2010. a támogatásban részesített projektek megvalósításának
időszakává vált. Az idei évben meghirdetett illetve előkészítés alatt lévő kiírások javarészt az
intézményeinket érintik, hiszen a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében többnyire
pedagógiai programok megvalósítására, képzések megtartására lehet támogatást igényelni.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében meghirdetett első pályázatok realizálódása,
mint ahogy az a diagramon is látható, 2008. évre tehető. Párhuzamosan az uniós kiírások
megjelenésével, a hazai pályázati lehetőségek száma beszűkült. (Belterületi útfelújítási és kerékpárúthálózat fejlesztési hazai pályázatok nem kerültek kiírásra.) A hazai közfoglalkoztatási rendszer
átalakításával a közmunkapályázatok is lezárultak, így foglalkoztatási projektjeink száma is
lecsökkent. A következő években (2008-2009) többnyire oktatási és kulturális projektekhez nyertünk
támogatást hazai forrásból, olyan célokra, melyekre uniós támogatási lehetőség nem kínálkozott,
vagy méretüket és költségigényüket tekintve alulmaradtak az Unió által támogatott, nagyobb
volumenű programoknak. A 2010. I. félévi pályázatok között ismét megnőtt a hazai forrású projektek
száma, melyek közül a legnagyobb tétel a 82 459 000 Ft támogatásból 2010-2011. évek során
megvalósuló Belvíz VII. projekt.
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Az elnyert támogatások realizálása, a projektek megvalósulása, fenntartásuk és ellenőrzési
rendszerük
Az elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan a Projektmenedzseri Iroda alkalmazottai kapcsolatot
tartanak a támogató hatósággal, megküldik a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumokat, részt vesznek a projektek lebonyolításában, valamint a megvalósított projektek
szakmai és pénzügyi elszámolásában. Az Unió által támogatott projektek esetében nem csupán a
támogatás által megvalósított célok teljesülését kell igazolni a beszámolók és az ellenőrzések során,
hiszen már a pályázati dokumentáció benyújtásakor kötelezettséget kell vállalnia a pályázó
szervezetnek esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kritériumok megvalósítására. Ezek
megvalósulásának ellenőrzése, valamint a fenntartási időszak során a hozzájuk kapcsolódó jelentés
elkészítése szintén az Iroda feladata.
A projektek megvalósítását Támogató Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a Kifizető Hatóság, az
Európai Bizottság, az Európai Közösségek Számvevőszéke, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, valamint a jogszabály által
meghatározott más szervezetek ellenőrizhetik. A lebonyolított ellenőrzések időpontjuk szerint
előzetes, közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzések lehetnek, valamint a fenntartási időszak végén
kerülhet sor a záró ellenőrzésre.
Az előzetes helyszíni ellenőrzések során a Támogató hatóságok a projektek indokoltságát vizsgálják,
illetve ellenőrzik, hogy a pályázó a projektet az ellenőrzés időpontjában nem kezdte meg, hiszen a
pályázat előtt megvalósított elemekre nem igényelhető támogatás. Előzetes helyszíni ellenőrzésekre
többnyire uniós pályázatok keretében került sor (városi örökség megőrzése, valamint a kerékpárúthálózat fejlesztése projektek).
A közbenső ellenőrzések kapcsán a folyamatban lévő beruházások terv szerinti megvalósulását
ellenőrzik az illetékes szervek. (közmunka programok)
Utóellenőrzéseket a hatóságok a projektek lezárásakor tartanak, melyre minden projektünk esetében
sor kerül, legyen az hazai vagy uniós forrásból megvalósuló pályázat. Ezen helyszíni szemlék során
az ellenőrök nemcsak a projektek fizikai, szakmai megvalósulását vizsgálják, hanem a pénzügyi
teljesítések dokumentációját, az elkülönített nyilvántartásokat is ellenőrzik.
Záró ellenőrzésekre a fenntartási időszak lezárása után kerülhet sor, azonban az előzetes és a
közbenső ellenőrzésekhez hasonlóan ezekre is eseti jelleggel, nem minden projekt esetében kerül sor.
(ROP 2004 – Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épületének felújítása)
A Projektmenedzseri Iroda alkalmazottai előkészítik a szükséges dokumentációkat a pályázati
projektek ellenőrzésekor, illetve részt vesznek a szemléken. Az ciklus alatt lebonyolított ellenőrzések
alkalmával az ellenőrző hatóságok nem éltek kifogással az önkormányzati projekteket illetően, a
szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak és az ellenőrök a szemle során az érintettektől a
szükséges tájékoztatást megkapták. Általánosságban elmondható, hogy az ellenőrzések során a
hatóságok mindent rendben találtak, kifogással nem éltek, szükség esetén felkérték az
Önkormányzatot a projektzáráshoz szükséges dokumentumok megküldésére, melyek a szemle
időpontjában még nem álltak rendelkezésünkre. Ezen hiánypótlásokkal valamennyi
kötelezettségünket határidőben teljesítettük az illetékes hatóságok felé, így egyetlen projekt esetében
sem került sor a támogatói döntés visszavonására, illetve támogatás visszafizetésére.
Ellenőrzésekre nemcsak az egyes pályázati projektek keretében került sor a 2006-2010. időszak
során. Az Állami Számvevőszék 2007. évi ellenőrzése során azt is vizsgálta, hogy Önkormányzatunk
felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és
felhasználására. A vizsgálat eredményeként az ÁSZ megállapította, hogy az Önkormányzat
összességében eredményesen készült fel az európai uniós források igénybevételére és
felhasználására, a megpályázott és európai uniós forrással támogatott fejlesztési célokat, programokat
az Önkormányzat több évre szóló gazdasági programja tartalmazta. Ezen kívül részletesen vizsgálta a
lezárt uniós pályázatainkat és azok megvalósulását (ROP, AVOP), melyekben hiányosságokat nem
állapított meg.
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Külső pályáztatási kapcsolatrendszer
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a pályázati dokumentációk többségét a
Projektmenedzseri Iroda munkatársai készítik el. Külső pályázatíró, illetve szakértő igénybevételére
korábban csak az útmutatóban előírt kötelezettség teljesítése érdekében került sor (pl: Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön – ÁROP projekt; esélyegyenlőségi szakértő
igénybevétele az önkormányzat és az intézményi társulás közoktatási esélyegyenlőségi tervének
kidolgozása érdekében).
A pályázati rendszerben való eredményesebb részvétel érdekében, Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének 113/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata alapján az Önkormányzat megbízási szerződést
kötött 2009. április 1-jén az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-vel. A megbízott feladatai közé
tartozik a pályázati lehetőségek felkutatása, projektgenerálás, pályázati tanácsadás, szakmai
kiadványok megküldése az Önkormányzat részére. A határozatlan időre kötött szerződés értelmében
a megbízott havi 120 000 Ft + ÁFA megbízási díjra jogosult, mely ellenében a fent felsorolt feladatai
teljesítésén túl 12 havonta 3 pályázat elkészítését térítésmentesen vállalja az önkormányzat részére,
nyertes pályázat esetén pedig – a szerződés rögzítettek szerint – sikerdíjra jogosult.
Az ADITUS Zrt. munkatársai készítették el az Önkormányzat részére a „Városi örökség megőrzése
és korszerűsítése Gyomaendrődön”, a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a
közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége érdekében”, a „Térségi összefogás a közösségi
közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben”, valamint a „Belterületi gyűjtőúthálózat
fejlesztése és korszerűsítése Gyomaendrődön” című projekteket, melyek közül az első hármat a
támogató hatóság megvalósításra érdemesnek ítélte és mindösszesen 250 085 170 Ft támogatásban
részesítette.
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V. VÁROSÜZEMELTETÉS
Beruházások, fejlesztések bemutatása
A városban a tárgyi időszakban több beruházás valósult meg, mellyel kapcsolatban az osztály a
bonyolító és koordináló feladatokat ellátta és segítette az elszámolások végrehajtását.
1. Ivóvíz és Szennyvíz beruházás
Gyomaendrőd Város szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a központi belterületen a Bánomkert
kivételével befejeződött az előző ciklus ideje alatt. A csatornarendszerre rákötött ingatlanok száma a
Békés Megyei Vízművek Zrt adatszolgáltatása szerint: 5245.
Az elmúlt évben az Endrődi utca és az Áchim utca egy szakaszára készítettük el a terveket, és
megszereztük a vízjogi létesítési engedélyt.
Bánomkerti településrész szennyvízhálózat építés:
- jogerős engedélyes tervvel rendelkezik, de pályázati lehetőség hiánya és az érintett ingatlan
tulajdonosok anyagi helyzete miatt nem indult el a megvalósítása.
Templomzugi ivóvíz hálózat építés (Szabad strand-Sóczó zugi gátőrházig):
- jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. A megvalósítás érdekében megkerestük a KÖRKÖVIZIG-et és a Békés Megyei Vízművek Zrt-t, hogy az építési költségekhez milyen mértékben
tudnak hozzájárulni és ennek ismeretében felmérnénk az érintett üdülő tulajdonosok igényét,
költségvállalását.
- A Békés Megyei Vízművek Zrt. és az önkormányzatok közötti megállapodás szerint a vízvezeték
hálózaton és csatornarendszeren rekonstrukciós munkák valósultak meg közel 30 millió forint
összegben.
2. Belvízrendezés
I. ütem – Megyei beruházásban a három holtág (Fűzfás-, Csókási-, és Rév-zugi) összekötése
megtörtént, vízjogi üzemelési engedélyt megkaptuk azzal, hogy a Csókási holtág mederpart jogi
helyzetét ( vétel, mederhasználati szerződés) rendezni kell 2011-ig. Az adásvételi szerződésekhez
szükséges földmérési munkarészek készítése folyamatban, meder használati megállapodások
megkötése 4 ingatlan kivételével rendben van.
A beruházás értéke: 241 millió forint.
II. ütem - főgyűjtők felújítása és Hantoskerti szivattyútelep építése megtörtént, a Szénáskerti
csatorna, Görbekút-Vidólaposi csatorna, CS 1-0, CS 2-0, CS 3-0 belterületi csatornák vízujogi
üzemeltetési engedélyezési eljárása lezárva, a Hantoskerti szivattyú telepé folyamatban van.
Az építési költsége: 202,8 millió forint volt.
III. ütem 3 holtág – Fűzfás-zugi, Csókási és Hantoskerti holtág kotrása valósul Békés megye 16
település közös beruházásában Kondoros Nagyközségi Önkormányzat gesztorságával.
A vízjogi létesítési engedélyt megszereztük, a kiviteli tervet elkészítettük, a beruházás megvalósítása
érdekében a települések megkötötték a konzorciumi megállapodást, a közbeszerzési eljárás munkái
folynak.
A beruházás 214 080 754,- Ft támogatással, 37 779 310,- Ft önerővel megvalósuló projekt.
IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a terület felmérését, a csatornák
nyomvonalának vizsgálatát elvégezte a Békés-Planum Kft, a társulat megbízásából megtervezésre,
engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep.
A vasúti pályatest alatti új áteresz kell, ezzel kapcsolatosan többször egyeztettünk a MÁV
tervezőivel, ez a műtárgy a Gyoma – Murony vasútvonal felújítása projektben szerepel.
V. ütem : műszaki tartalma a Gyoma 4. jelű öblözet csapadékcsatorna felújítása és a Hantoskerti
holtág tározó kapacitásának helyreállítása 2. szakasza 1+142-2+369 fkm szelvények között
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A Békés Drén Kft végezte a kivitelezést. A vízjogi üzemeltetési engedélyt megkértük, az eljárás
folyamatban van.
A beruházás összesen költsége: 145,56 millió forint, a támogatás összege 126,068 millió forint volt.
VI. ütem Külterületi 5 holtág ( Templom-, Soczó-, Bónom-, Pap-zugi és Kecsegés-zugi)
rehabilitációja, iszapkotrása, vízkezelő művek, tiltók, átereszek építése. Pályázaton nem nyertünk
támogatást a beruházásra (forráshiányra hivatkozva).
A Krátki Mérnöki Kft-t tervei alapján az elmúlt héten kaptuk meg a vízjogi létesítési engedélyt.
VII. ütem: műszaki tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti
záportározók rendezése csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és
Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása.
(burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m, földmedrű: 2520 m)
A beruházás tervezett költsége 91,621 millió forint, a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Befejezési határidő: 2011. szeptember 30.
Belvízvédekezés: minden évben szükséges volt különböző mértékben a védekezés. Az elkészült
belvízrendezési beruházások eredményként egyre kevesebb probléma jelentkezett. A pályázattal
támogatott beruházásokon túl saját erőből is fejlesztésre került a csapadékvíz elvezető rendszerünk
kisebb mértékben. ( Gyomaszolg Ipari Park Kft kivitelezésével és a közmunka program keretén
belül)
Kül-, és belterületi vízgazdálkodási feladatok, öntözési terveket készíttetünk a település déli
(Keselyősi) területeire, valamint a belterületi városközpontok zöldfelületeire. Az elvi vízjogi
engedélyes tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Tervezés munka díja: 5
millió forint.
3. Regionális Hulladékkezelő Mű
A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas,
Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) valósult meg és a
próbaüzem után a közbeszerzési eljárás eredményeként a REMONDIS Kft üzemeltette 2005.
októbere óta.
A közbeszerzési eljárásban vesztes fél A.S.A. Kft az eljárásban hozott döntést megtámadta, a
Közbeszerzési Döntő Bizottság a fellebbezését elutasította. A döntése ellen az A.S.A. Kft keretet
nyújtott be, a Fővárosi Bíróság ítéletével a Döntőbizottság határozatát részben megváltoztatta. A
Bíróság úgy ítélte meg, hogy az ajánlat nem felel meg a dokumentációban meghatározott
feltételeknek, így azt az ajánlatkérőnek érvénytelennek kellett volna megítélni.
A Fővárosi Bíróság ítéletét a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság fellebbezése
folytán is vizsgálta a Fővárosi Ítélőtábla és az ítéletébe az I. fokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Ítéletét 2007. november 21. napján hozta meg.
A Fővárosi Ítélőtábla döntését az önkormányzat 2008. januárjában kapta kézhez.
Az A.S.A. Kft az ítélet meghozatala után keresettel fordult a Békés Megyei Bírósághoz, és kérte a
Bíróságtól a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és társai, valamint az eljárásban nyertes
ajánlattevő REMONDIS Kft között a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szolgáltatásiüzemeltetési szerződés érvénytelenségének megállapítását. Kérte továbbá az A.S.A. Kft és az
önkormányzat közötti szerződés megkötésére kötelezését és az elmúlt időszakra az elmaradt haszon
kártérítésként való
megítélését, illetve abban az esetben, ha a bíróság nem kötelezi az
önkormányzatot az üzemeltetési szerződés felperessel való megkötésére, úgy a kimutatott elmaradt
éves eredmény 10 évre számított 225.957.000,- Ft összeg és az ügyvédi költségek megfizetését.
Az A.S.A Kft keresetét a Bíróság elutasította. Az ítélőtábla a felperes benyújtott fellebbezése alapján
részben megváltoztatta a Megyei Bíróság döntését. A Legfelsőbb Bíróság az első fokú ítéletet hagyta
jóvá az A.S.A. keresetét elutasítva.
Az ítélet meghatározta, hogy a Remondis Kft és az önkormányzatok közötti üzemeltetési szerződést
fél évig érvényben tartja.
Az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1.
napjával a létrehozott Regionális
Hulladékkezelő Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től.
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A Remondis Kft-vel történő elszámolás folyamatban van.
A hulladéklerakó mű környezethasználati engedélyét 2004. decemberében I. fokú környezetvédelmi
hatóság előírta a határozatában, hogy a telep 500 m-es sugarú körzetében levő földrészletekre levegőtisztaságvédelmi övezetet kell kialakítani és bejegyeztetni a 22/2001.(X.10.) KöM rendelet alapján az
ingatlan-nyilvántartásba, melyet a 2005-ben a próbaüzem ideje alatt a megtörtént, Földhivatal
bejegyezte. 2007. őszén a védelmi-övezettel terhelt ingatlan tulajdonosok kártalanítási pert indítottak
az önkormányzatok ellen. A keresetlevél szerint per tárgyának értéke a 130 millió forint kártalanítási
összeg és annak kamatai és a perköltségek.
Az IPPC engedélyben hivatkozott jogszabályok (21/2001.(II.14) Korm. rendelet, 22/2001.(X.10.)
KöM rendelet) tartalma időközben változott, így a védelmi övezet tartalma is.
Jelenleg hatályos jogszabályi rész: A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület,
oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő illetve a már
működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
A Békés Megyei Bíróság a 2010. áprilisában hozta meg a döntését, amelyben a felperesek részére
összesen 23.140.554,- Ft kártalanítást, 9.978.809,- Ft kamat és 602.200,- Ft összegű perköltség
megfizetését ítélte. Az ítélet nem jogerős.
A hulladéklerakó műszaki védelme, szakszerű üzemeltetése biztonsággal megakadályozza a
környezetterhelést.
4. Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas,
Békéscsaba, Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések
önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt
megvalósítására. Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulást.
2007. novemberében az első fordulós pályázat benyújtásra került. 2008. májusában a Támogatási
Szerződés megkötése megtörtént. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kivitelei tervek
elkészültek. 2010. július 1-én a második fordulós pályázat benyújtásra került. A Projekt elszámolható
költségei összesen: 1.525.991.604,- Ft.
Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó
rekultivációja beruházási költsége: 103.955 eFt.
A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztésére”. A megvalósítás tervezett helyszínei : Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros,
Kardos, Hunya, Csabacsüd.
A várható teljes beruházási költség 555.381.000,- Ft volt.
A projektben az alábbiak fejlesztésére pályázott Gyomaendrőd:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék gyűjtő jármű, aprítógép beszerzése, zöld
kukák, komposztáló és zöld konténerek beszerzése. A fejlesztések költsége: 50.988.200,- Ft volt.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. év márciusában közölte, hogy a pályázatot nem
tudják tartalmilag értékelni, mert a pályázati kiírásban megfogalmazott jogosultsági kritériumoknak
nem felel meg.
2010. év júniusi testületi ülésén döntött a Képviselő-testület, hogy nem kíván újból pályázni a
kistérséggel közösen a 2. fordulóra.
Települési hulladékszállítás: A feladat ellátásához az önkormányzat támogatást nyújtott a
Gyomaközszolg Kft-nek. A 2006- 2007. évben a feladat teljes költségét átvállalta az önkormányzat.
2008. évtől kezdődően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet megalkotásával a hulladékszállítást
igénybevevők részére díjfizetést állapított meg, így a támogatás mértéke csökkenő tendenciát mutat.
Az önkormányzati támogatás, díjkompenzáció mértéke:
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2007. év
2008. év
2009. év
2010. év

54 542 000,- Ft bruttó (szemétszállítási díj)
28 547 000,- Ft (díjkompenzáció)
22 955 000,- Ft (ebből 18 055 000,- Ft
díjkompenzáció és ebből 4 900 000 tőke emelés)
20 000 000,- Ft (tervezett)

5. Liget Fürdő
A fürdő fejlesztésében a fedett fürdőben készült el egy gyermek-medence. A kültéri gyógyvizes
medence felújítása valósult meg. A hőcserélő rendszer beruházása gazdaságossági szempontból a
termálvíz hőenergiájának hasznosítása a gázalapú fűtési energia kiváltása miatt volt szükséges. Az
elmúlt évben a parkolóhelyek számának növelése érdekében készült el a kerítés melletti leállósáv,
valamint kőzúzalékos, kohósalakos parkoló.
A Liget-fürdő fejlesztésére tanulmány tervek készültek. (Ybl Tervező Kft, NIKE Kft, AP-prétor Kft).
Az Opál Mérnöki Iroda geotermikus energiával kapcsolatosan készített döntést előkészítő tanulmány
tervet, az anyaga ismeretében a Képviselő-testület döntött arról, hogy a termálkút bekötéséről,
hasznosításáról az Opál Mérnöki Iroda készítse el a vízjogi létesítési engedély kérelem dokumentációját,
valamint a Környezet és Energia Operatív Program energetikai célú pályázati anyagát. A vízjogi
létesítési engedélyt megkaptuk. Az elmúlt évben kedvezőtlen támogatási intenzitás miatt nem nyújtottuk
be a pályázatot. A pályázati anyag előkészítését a Liget-fürdő Kft átvállalta, de nem készítették el.
Jelenleg átdolgozás alatt van, a pályázati anyag elkészítésére az Insulabau Kft kapott megbízást.
6. Intézmények fejlesztése
 A Rózsahegyi Kálmán Általános Kistérségi Iskolánál Gyomaendrőd, Népliget 2. sz alatti
épület akadálymentesítése, parkoló építése, épület felújítások (vizesblokkok felújítása,
nyílászárók cseréje) kivitelezési munkái történtek, ebben az évben is nyertünk támogatást
épület felújításra 11,35 millió forintot. A kivitelezési munkák folynak. Befejezési határidő:
2010. augusztus 31.
Beruházás kivitelezési díja: 17.057 eFt.
 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány pályázaton nyert támogatást a
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz. alatti meglevő idősek otthona bővítése
integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyú beruházásra A pályázat tartalma: meglevő
épület bővítése 162,2 m2 nettó alapterületű épületrésszel (közmű ellátással,
épületgépészettel), parkoló építése, szennyvízgyűjtő építése – közbeszerzési eljárás van
folyamatban.
Beruházás tervezett költsége: 49 millió forint.
 Kiss Bálint Általános Iskola és Óvodában vizesblokk felújítás, homlokzat felújítási munkák
történtek
 Gondozási központ Blaha utca 2-6. sz. 5039 hrsz alatti idősek klubja épület felújítási,
átalakítási munkáira kaptunk támogatást 2009-ben. Beruházás költsége: 9,8 millió forint volt.
 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-17. sz. 3542/15 hrsz a meglevő, szerkezetkész 4 lakásos
sorház átépítésével ( 30 fős ) fogyatékosok nappali intézménye kialakítása, akadálymentes
közlekedés biztosítása, szükséges parkolók építése, közműbekötések. A beruházás költsége:
48,3 millió forint volt.
 Déryné Művelődi ház (Népház) Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. sz. alatti homlokzatának
felújítása, ereszcsatorna cseréje, udvari homlokzat emeleti szinten nyílászárók cseréje valósult
meg 2009-2010. években saját erőből. Pályázati forrásból megvalósult az emeleti nagyterem
felújítása 2009-ben 8 millió forintos támogatással.
 Katona József Művelődési központ fűtéskorszerűsítése, az udvari parkolók felújítása 20092010. évben történt.
 A Városi Egészségügyi Intézménynél a Hősök úti szakrendelő külső homlokzatának
felújítására 2007. évben került sor.
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Varga Lajos Sportcsarnok küzdőterének burkolat felújítására pályázatot nyújtottunk be 2009.
évben, de nem kaptunk támogatást a beruházásra, így ebben az évben készítettük el. A
műszaki átadás-átvételi eljárás van folyamatban. A szerződött összeg: 22.759 eFt. A
sportcsarnok üzemeltetésében változás történt, a Kner Imre Gimnázium vette át, az intézmény
az épületen közel 5 milliós felújítási munkát végzett.

Az alábbi intézményeknél történt világítás korszerűsítése:
Kiss Bálint Általános Iskola, Hősök útja 56. alatti vállalkozók háza, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal, Népház épületében lévő könyvtár, Katona József
Művelődési központ, Hősök 57. sz. alatti és Fürst u. 3. sz. alatti orvosi rendelő
Polgármesteri Hivatal épületei:
 Polgármesteri Hivatal Kirendeltség Fő út 2. sz. alatti épület akadálymentesítése és felújítása homlokzati felületek felújítása, nyílászárók cseréje, járdaépítés, 3 iroda burkolatának cseréje,
teakonyha kialakítása történt meg 2008-2009. évben
 A „Közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása” címmel pályázati
felhívásra benyújtott pályázatunk támogatást nyert, melyben a Polgármesteri Hivatal
akadálymentes megközelítésének biztosítását valósítottuk meg. A munka elkészült.
A kivitelezés összege: 11.589,9 eFt volt.
 „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” című pályázattal elnyert támogatással a
Polgármesteri Hivatal épületének tető és belső oldali homlokzat felújítási munkái, Kner Imre
Gimnázium könyvtár épületének felújítása és a Szabadság tér zöldfelületeinek felújítása,
gyalogos közlekedésre szolgáló járdák, sétányok felújítása, szökőkút burkolat felújítása, a
téren, holtág partján köztéri bútorok beszerezése, holtág-parti sétány felújítása valósul meg
ebben az évben.
A vállalkozási szerződéseket megkötöttük – értéke 44.490,8 eFt – a munkálatok elkezdődtek.
Befejezési határidő. 2010. október 31.
7. Útépítések
 Úthálózat
Az út fejlesztésében kitűzött cél volt, hogy 2013-ig teljes mértékben kiépülnek a belterületen levő
burkolt utak. A megvalósítás tervezett ütemterve alapján megállapítható, hogy a Losonczy utca
útépítése nem valósult meg az első ütemből, a többi tervezett útépítés elkészült. A II. ütemben (2009től) tervezett utakból a Vadász, Kenderáztató, Orgona, Tokai, Németzugi sor nem valósult meg,
valamint a Vasvári, Orgona II. szakasza, Bessenyei, Dobó, Halász utcák útépítése ebben az évben
elkezdődik.
A gyűjtő utak szélesítését nem tudtuk elvégezni forráshiány miatt.
A belterületi utak: 106, 5 km. Ebből közel 17 %-a burkolat nélküli.
A település területén levő Gyomaendrőd város belterületén a fokozott tehergépjármű forgalom és az
útburkolatok természetes öregedése, kopása a meglévő itatásos és aszfaltozott útburkolatok felújítását
tette szükségessé.
Az elmúlt négy évben megépített utak:
2007. évben: Kürt, Bányász, Kálvin, Polányi, Kazinczy, Liszt, Dankó, Budai Nagy Antal.
2008. évben: Nap, Fő út, Polányi, Egressy, Gábor Áron, és Selyem utca III. üteme
2009. évben: Bem, Napkeleti, Toldi utca, Újkert sor
2010. évben tervezett: Vasvári, Orgona utca II.
A tárgyi ciklusban útépítésre összesen: 200 millió forintot fordítottunk.
A település régebben épült útjai felújításra szorulnak. 2007, 2009. évben jelentős kátyúzási munkák
történtek.
Útfelújítás volt a Lévai-Kálvin utcán, Hősök útján. Ezekre pályázaton nyertünk támogatást.

65

A vasúti beruházás kapcsán felvetődött az elkerülő, tehermentesítő út szükségessége, mely nemcsak
az aluljáró építési ideje alatt biztosítaná a forgalmat. A tervet a Losonczy u. – Ipari Park között a
Körös-Road Kft. elkészítette, az építési engedélyt csak az Ipari Parkban illetve melletti levő
útszakaszra kaptuk meg.
A MÁV Zrt nem járult hozzá a Katona J. utcai keresztezéshez, így az engedélyező hatóság a
kérelmünket elutasította. A kiemelt ügyek hatóságához fordultunk, de kérelmünket szintén
elutasították.
Az önkormányzat a Hunyai összekötőt út építésére elkészíttette az engedélyes terveket. Pályázati
lehetőség hiányában nem tudtunk támogatást szerezni a megvalósítására. A beruházás jelentős
költségű, a megvalósításhoz ingatlanok/ingatlanrészek vételére lenne szükség, de nagyon fontos
lenne a hulladéklerakó telep délről történő (várost elkerülő) megközelítésére, Hunya-Gyomaendrőd
útvonal jelentősen lerövidülne, valamint a gazdálkodók is pormentes úton tudnák területüket
megközelíteni.
Parkolás helyzete: a közintézmények közelében a parkoló számok növelését, az iskolák bejárathoz
kapcsolódó parkolók kiépítését irányozta elő a fejlesztési koncepció, a Kossuth Lajos utca egyik
oldalán végig futó parkolósáv megépítését.
A parkolóhelyek száma jelentősen nem emelkedett a településen. A Rózsahegyi Kálmán általános
iskolánál és a Hősök útján, valamint a Liget-fürdőnél készültek parkolók.
 Kerékpárút fejlesztés
A Fő út hiányzó szakaszán a gyomai Körös folyó hídjától az endrődi hídig , valamint a Bajcsy
Zsilinszky Endre útra rendelkezünk tervekkel. A Fő úti szakaszokra több alkalommal nyújtott be
pályázatot az önkormányzat. 2009. évben a Fő út – Bajcsy utca kerékpárút építésére elkészített
pályázatunk nyert támogatást, melynek kivitelezési most folynak. A beruházás: 2,5 km kerékpárút
építése.
Az építési költsége: 137.380 eFt. (Befejezési határidő: 2010. október 20.)
Az Endrődi Hármas-Körös hídon elkészült a NIF Zrt beruházásában egy kerékpárút szakasz. Az
önkormányzat a két védőtöltés között hiányzó szakaszra elkészíttette a terveket, amelynek
engedélyezési eljárása van folyamatban.
Mezőberény-Csárdaszállás-Gyomaendrőd kerékpárút tervezésre kaptunk támogatást, jogerős építési
engedélyével rendelkezünk.
 Gyalogos forgalom:
A gyalogosok fokozott védelme érdekében a nagy forgalmú részeken „kijelölt gyalogátkelőhelyeket”
kell kiépíteni, különösen az ifjúságot és az idősebb korosztályt érintő intézmények közelében. Ennek
érdekében a Blaha L. utca és Dózsa György utca csatlakozásánál készült gyalogátkelőhely.
Járda javításokat minden évben végeztünk. 2006-2007. évben a munkák zömét a Gyomaszolg Ipari
Park végezte, 2008-2010. évben a közmunka program keretén belül folytak járdajavítások. 2009.
évben pályázaton nyertünk támogatást a járda felújításra, melynek értéke 17,7 millió forint volt.
Új buszmegálló helyek ill. régiek felújítására pályáztunk, mely a 2008. évben elutasítottak, de 2010.
évben nyert a pályázatunk, melyet közösen nyújtottunk be Szarvassal, Hunyával.
Új buszmegálló helyek létesítése az alábbi helyeken: Gyomaendrőd, Fazekasi út 11/1. előtt, Hősök
tere 2-3., Fő út 7-13., Szent Erzsébet utca, Selyem út (Kulich Gyula utcai sarok) Kondorosi út 1.
Meglevő felújítása: Nagylapos, Vasútsor út (46. főút mellett) Birka csárda, Szarvasi út 7. Szabadság
tér 1., Semmelweis I. utca, Kossuth út (Vasútállomás) Jelenleg a közbeszerzés előkészítő munkái
folynak.

66

Sebességmérő- visszajelző-szankcionáló berendezés telepítése
Pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat 1 db berendezés telepítésére a
Bajcsy út bevezető szakaszára, amelynek teljes lebonyolítója a Magyar Közút, amelynek
beüzemelése elhúzódott. Az önerő a bekerülési költség 10%-a volt.
8. Helyi közlekedés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi tömegközlekedés szervezését, a szolgáltatási jogot a
Mobilbusz Kft szerezte meg.
A tevékenység önkormányzati támogatással működik. A pénzeszköz átadás forrás összege az
alábbiakból tevődik össze: állami normatívából, és önkormányzat saját bevételei közül kiegészíti.
Gyomaendrőd- Hunya-Csárdaszállás Intézményi Társulás számára az iskola a tanév időtartamára az
autóbusz közlekedést szintén a Mobilbusz Kft látja el.
9. Közvilágítás-villamos hálózat
Testületi határozat alapján az elmúlt években néhány helyen bővítettük a közvilágítást 11 db
közvilágítási lámpa felszerelésével.
10. Településfejlesztés
Koncepciót készíttettünk a Tér és Terület Bt-vel 9 millió forintért, majd az elfogadott koncepció után
a Településrendezési tervek készültek el a 2009. évben a VÁTI Kft által.
A tervezési munka 8,8 millió forint volt. Mindkét tervezési munkára támogatást nyertünk.
11. Közbeszerzési eljárások bonyolítása
Az elmúlt 4 évben a közbeszerzési eljárások bonyolításában és a szabályozást jelentő
jogszabályokban jelentős változások történtek. A Közbeszerzési Szabályzattal rendelkezünk, a
közbeszerzés tervet minden évben elkészítjük. A közbeszerzési eljárásban tanácsadó cég Darázs és
Társai Ügyvédi Iroda közreműködik.
12. Árvízvédekezés
A 2006-os árvíz után a Kocsorhegyi bekötőút útalap építésére és Dobi utca felújítására kaptunk
támogatást. A Gyomaszolg Kft. a munkákat 16,3 millió Ft összegben elvégezte.
13. Egyéb beruházások
Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz vasúti felújítása 2007-2009. évben történt, mely Európai
Uniós forrásból épült A beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A kivitelezés tervezett befejezési határidőt nem tudta tartani, a műszaki átadás átvételi eljárást 2009.
december 15-én megkezdték, de még a mai napig nem zárult le.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozatával felhívta a beruházó figyelmét a
településünkön keletkezett problémákra, a kivitelezés hiányosságaira.
A Gyoma – Murony (Békéscsaba) vonalszakasz munkálatai várhatóan 2011. év nyarán kezdődik,
jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítő munkái folynak. A beruházás keretében készül a 46-os
főút és a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz kereszteződésében az aluljáró. Az építés ideje alatt a
munkaterület mellett kerül megépítésre az ideiglenes út a forgalom biztosítására.
Az Endrődi Hármas-Körös híd felújítása:
A beruházás megnevezése: 46. sz. főút 41+235 km szelvényében lévő Endrődi Hármas-Körös híd
felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. A munkakezdés 2009 májusában, a
műszaki átadás 2010 júniusában történt. A híd ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel
rendelkezik. A beruházás előkészítésénél 2009. évben sikerült az önkormányzatnak elérni, hogy a
mederhídon megépüljön a kerékpárút, melyet csak akkor helyeznek forgalomba, ha a csatlakozó
kerékpárút szakaszok megépülnek.
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Zöldterületek fejlesztése és fenntartása
1. BERUHÁZÁSOK
 Besenyszegi vasút melletti terület rendezése, fásítása
2009. tavaszán a vasúti beruházás keretében lehetőség nyílt a Besenyszegi városrész vasút felöli
oldalán lévő önkormányzati terület területrendezésére. A terület korábban kezeletlen egyenetlen
felszínű volt, valamint több feltöltődött záportározó is csúfította a területet annak ellenére, hogy igen
frekventáltnak tekinthető. A területre először igen nagy mennyiségű (5-6 ezer m3) föld kihordásra
került sor, mely igen jelentős koordinációt igényelt. Ennek során kerültek a tározók betöltésre,
valamint az egyenetlen felszínben lévő gödrök feltöltésre. A terület igen nagy kiterjedésű hossza az
500 m is meghaladja. A beruházást hála istennek az időjárás nem hátráltatta. A feltöltést követően,
mely májustól augusztus végéig tartott a Zalka utca és Tanács utcai csatorna egy gyűjtőcsatorna
kialakításával bekötésre került a B. Molnár utcai gyűjtőcsatornába. Ennek során a terület felszíne is
rendezésre került, olyan terepszint kialakításával, mely a vízgyűjtő funkciót továbbra is el tudja látni,
viszont gépekkel gazdaságosan kezelhető is. A terület további alakítása ősszel és 2010 tavaszán
tovább folytatódott, ugyanis a közmunkaprogram keretében mintegy 100 db nemesített fűzfa
beültetésére került sor, valamint 11 db díszfa, néhány szilfa, illetve kb. 50 db strapabíró cserje is
helyet kapott a területen. A terület fásítása mindenképp indokolt volt, hiszen a vasúti pályaszakasz
mentén az adott területen zajvédőfal nem készült, valamint e terület is növelheti a város fával
beültetett területeinek a számát. A fűzfa pedig kiválóan bírja az adott terület talajtani viszonyait,
fenntartásuk minimális költséget igényel. A Fő út melletti maradék két záportározó pedig kikotrásra
kerül, mely révén a városba érkező, illetve áthaladó embereket egy szép gondozott terület fogadhatja
majd. Továbbá indokolt a vasútállomás irányába növelni a kezelt fásított terület nagyságát.
 Egyéb zöldterületek fásítása 2006 – 2010.
2006. őszén a korábban kidolgozott Hősök úti hársfasor fasor felújítási tervének megfelelően
fasorpótlásra került sor 15 db nagylevelű hárs és 8 db ezüsthárs elültetésével.
2007.-ben az Arany János-Rákóczi Ferenc utcai sarok fásítására, cserjésítésére is sor került, valamint
a Damjanich János tér középső része is rendezésre került kb. 40 db növény ültetésével,
fűmagvetéssel, padok kihelyezésével.
2009.-ben a Ságvári záportározó környéke is fásítva lett, vegyes változatos fafajokkal. Itt összesen 25
fa ültetésére került sor. Ugyanebben az évben az endrődi orvosi ügyelet udvara is rendezésre került.
Az udvar korábban kezeletlen volt, régi szilvafák, illetve régi épületek romjai csúfították az udvart.
Az udvart hátulról drótkerítés választja el a piactértől, így igen frekventáltnak tekinthető. Először az
öreg, csúnya fák kitermelésére került sor, melyet tereprendezés követett. Ezt követően félkörös ívben
2 db gömbakác és 3 db gömbkőris ültetésére került sor. 2010.-ben pedig egy új pad kihelyezésére is
sor került, valamint a meglévő kettő is felújítása is folyamatban van.
2009.-ben a Fogyatékkal élők nappali intézményének udvara, illetve az előtti közterület is rendezésre
került az épület felújítása során. Összesen 160 db fagyaltő, 15 db madárbirs, 7 db gömbkőris,
valamint 31 db smaragdtuja elültetésére került sor. A fennmaradó terület pedig füvesítve lett. 2009ben az endődi kirendeltség udvarának rendezése is megtörtént, itt is füvesítéssel, valamint cserjék
ültetésével.
2009. ősszén fasorpótlás is volt a Pásztor János utcán összesen 25 db vérszilva, a Fő úton pedig 22 db
galagonya került pótlásra.
2010 tavaszán sor került a Mol kút mögötti terület fásítására is, melynek fő alkotó faja a hasonló
adottságoknak megfelelően a fűzfa lett. Összesen 45 db fa került elültetésre. A terület igen
frekventáltnak tekinthető, hiszen a város egyetlen autómosója is itt helyezkedik el, illetve a benzinkút
látogatottsága szintén jelentős. A terület szintén zajvédő funkciót is elláthat, hiszen igen közel van a
vasúti pályatest is. A terület bekerült az állandóan kezelt területek közé és további fejlesztésére van
lehetőség cserjék ültetése révén, valamint padok kihelyezésével.
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További beruházások melyek folyamatban vannak a Szabadság tér buszmegálló mögötti részének a
felújítása 18 db gömbkoronájú fafaj ültetésével, 12 db cserje ültetésével, új virágágy kialakításával,
új padok, kukaedények kihelyezésével. A terület talajcsövezéssel újrafüvesítésre kerül. Továbbá a
holtágparti sétány rekonstrukciója is megkezdődik, melybe a part fásítása is beletartozik
mocsárciprussal.
A Fő út és a Bajcsy Zs. utcai kerékpárút építését követően fásításra is sor kerül majd, melynek
keretében 74 db gömbkőris és 3148 db fagyaltő is elültetésére kerül majd.
 Játszóterek fenntartása 2006 – 2010..
A 2004-2005. évben az önkormányzat összesen 4 új, fajátékokkal berendezett játszóteret hozott létre
a forgalmasabb közterületeken, a meglévő játszótereken. A célterületeken a Bankó Kft. által gyártott,
minőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékok kerültek letelepítésre. 2007.-ben pedig a Népligeti
játszótérrel együtt már 5 db uniós előírásoknak megfelelő játszótér ált a lakosság rendelkezésére.
Az új játékeszközök elsősorban a 3-5 és a 6-14 éves korosztály számára nyújtanak játéklehetőséget,
amelyek általában a gyerekek által legjobban kedvelt elemeket tartalmazzák. A játékok alá szükséges
ütéscsillapító réteget eddig minden esetben homok képezte, amelyet felezett, hántolatlan akác
rönkfával határoltunk. Új játszóterek kialakítására nem volt lehetőség pályázati forrás hiányában.
A játszóterek homoktalajainak pótlása, fertőtlenítése minden évben folyamatos, valamint az eszközök
karbantartása is indokolt, bár ezek egy része a közmunkaprogram keretében (festés) megoldható.
 Téli díszvilágítás 2006 – 2010.
A 2006-2010. évek között téli díszvilágítás megvalósítása keretében mind a gyomai, mind az endrődi
városrész központjában 10-10 db közvilágítási oszlopra szerelhető motívum és a „városi
karácsonyfák” díszítésére, valamint egy közút felett átfeszített fénymotívum és a Polgármesteri
Hivatal bejáratához szükséges fénydíszek üzemeltetésére került sor.
 Helyi védettség alatt álló idős tölgyfa gallyazása, fenntartása
A Liget Fürdőben a gépház mellett álló, mintegy 150 éves kocsányo s tölgy gallyazását tapasztalt
szakemberek út mutatása alapján került elvégzésre, megtartva a fajra jellemző és szépen kifejlett
bo ltozatos koronaformát.
Az idős fa kérgén furatok láthatók, melyek cincérjáratokra utalnak. Leginkább a törzs alsó, talaj
közeli részén és a déli fekvésű vázágán jellemzőek ezeknek a növényevőknek a járatai. A
cincérjáratok mélysége szemrevételezéssel nem mérhető fel, nem lehet tudni, hogy a hosszanti
járatokból hány fejeződik be a kéreg alatt közvetlen és hány húzódik a fa belsejében. A tölgyfa törzse
~1,20
méter
magasságban
háromfele
elágazik.
A tölgy vázágait a COBRA fakötözési rendszerrel erősítették meg statikailag a Garden Kft.
szakemberei 2006 előtt. Azóta a fa állapota folyamatosan romlik. Minden évben kosaras autó
igénybevételével szakszerű visszavágásban részesült, szárazoló gallyazása minden évben indokolt. A
tölgy kora ellenére még mindig díszítő értéket képvisel, így megtartása dendrológiai szempontból is
fontos. További fenntartása a korona nagyságának csökkentését eredményezi, mellyel élettartama is
meghosszabbítható.
 Túraútvonal élőhely bemutató tábláinak fenntartása 2006-2010.
A Hármas-Körös hullámterében a Körös-Maros Nemzeti Park területén húzódó, mintegy 26 km-es
túraútvonal élőhely típusait 6 db 70x100 cm-es nagyságú tábla mutatja be a látogatóknak, a
következők szerint:
Tájalakulás a Hármas-Körös vidékén; A folyó élete – Az éltető folyó; Képek a galériaerdőből
A holtágak, kubikok csendje; A mocsárrétek élővilága; A száraz gyepek növényvilága
A túraútvonal tábláinak pótlása minden évben jelentős költséget jelent, ugyanis a falopások miatt
a korábban kirakott táblák is eltűntek. Ezeket tavasszal minden évben pótolta az Önkormányzat,
viszont az idei évben az árvíz nagymértékben nehezítette ezt.
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2. RENDSZERES, ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSSAL ÉS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
 Egy- és kétnyári virágágyak tervezése, a palánták beszerzése, virágedények kihelyezése
2006.
A közterületi virágágyak sikeres kiültetését, fenntartását a Gyomaszolg Kft. kertészeti részlege
bonyolította 2009. január 1.-ig. Az egy- és kétnyári virágpalánták beszerzése évente bruttó 1 300
EFt-ot költséget jelentett az Önkormányzat számára. 2006 és 2008 között a VESZTERKERT Kft.-től
kerültek beszerzésre a viráganyagok, 2009. tavaszától viszont, helyi vállalkozótól kerültek
beszerzésre a kétnyári virágok (árvácskák), melyek beszerzése jó minőségük ellenére 25%-os
költségcsökkenést eredményezett. 2009. január 1.-jét követően a parkfenntartási feladatokat a
Zöldpark Kft. látja el, melynek tevékenységi körébe vállalkozási szerződés alapján beletartozik a
virágágyak növényanyagának beszerzése, kiültetése, fenntartása. A város parkfenntartási feladatainak
zömét a Kft. látja el. A közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében az Önkormányzat pályázatot
nyújtott be 2009-ben. A pályázat támogatásban részsült, így idén 12 746 EFt értékben
eszközbeszerzésre került sor a Zöldpark Kft. részére, melyek között szárzúzó, traktor, pótkocsi,
önjáró fűnyíró és magassági ágvágó is szerepel.
A 2006-2010. évben kötelezően beültetendő virágágyak:
Helye

Területe/ m2/

helye

Területe /m2/

Szabadság tér

75

Bajcsy-Zs.-Fő út sarok

21

21

Pásztor János tér

40

9

Vasútállomás előtti park, és a 150
peron kőedényei

Hősök út-Fő út sarok

32

Hősök tere

30

Kner tér

51

Dombszög

50

Kolmann ltp.

Blaha L. úti gyógyszertár 72
előtti virágágyak

1. Jókai M. utca felöl

32

Kőedények,

fa

virágládák 18

(16 db)a fenti virágágyak
közelében
2. Fő út felöl

32

Liget Fürdő bejárata

3. V alakú terület

44

Nagylapos,

Idősek

46
klubja 17

előtti közterület
ÖSSZTERÜLET: 750 m2
A villanyoszlopokra kihelyezendő edényes növénykompozíciók elkészítéséről is a Zöldpark
gondoskodik, és azt a megfelelő időpontban kihelyezi a villanyoszlopokra.
A vállalkozó gondoskodik évente az összesen 157 db 27-es méretű műanyag cserépbe ültetett
növénykompozíció tavaszi kihelyezéséről, és október végétől történő kiürítéséről, majd a kiültetett
edények megfelelő raktárhelyre történő szállításáról.
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Településünk először 1996-ban, majd néhány év kihagyás után 2002. után 2009.-ben is részt vett a
rangos „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen. A helyi lakosokat 2006. évtől
kezdve A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési verseny meghirdetésével
ösztönözzük a környezetük folyamatos gondozására, fejlesztésére.
 Belterületi növényvédelem 2006. évtől
A belterületi fasoraink ápolási feladatai közé tartozik a növényvédelmi kezelés is, amelynek
elvégzése nagyon fontos a fiatal fák fejlődéséhez, az egészséges lombozat kialakításához. A kiemelt
jelentőségű fasoraink fokozott gondozásához növényvédelmükre is nagyobb figyelmet kell
fordítanunk, csak így érhetjük el, hogy néhány év múlva már szépen kifejlett növényállomány legyen
a közterületeinken, amely betölti többek között árnyékoló, pormegkötő szerepét. Jelenleg 1085 db
közterületi fa rendszeres permetezését végeztetjük el levéltetvek, aknázó moly, csúcsszáradás,
tűzelhalás ellen.
a) Lemosó permetezés: 779 db fa


Endrődi városrész:
o Blaha Lujza utcában szilvák zacskós gubacstetű elleni védekezés: 14 db
o Fő út gömbszivarfák és gömbjuharok levéltetvek elleni permetezése 80 db
o Fő úti ezüsthárs: 57 db


Gyomai városrész:
o Vásártéri lakótelep, Hősök út, Révlapos területén hársfák permetezése

b)

Piros virágú díszgalagonyák és berkenyék lemosó és levéltetű elleni permetezése: 220 db fa
( galagonya diplokarponos levélfontossága, galagonya ervíniás elhalása)
2 alkalommal szükséges
 Fő úton
 Szabadság téren
 Kossuth Lajos úton

c)

Levéltetű elleni permetezés 1 alkalom 765 db fa
 Endrődi városrész:
o Fő úti gömbszivarfák és gömbjuharok 80 db
o Fő úti ezüsthárs 57 db
 Gyomai városrész
o Vásártéri lakótelep hársfasora, a Hősök útja kettős hársfasor és a Révlapos
területén lévő hársfák 628 db

d)

Vadgesztenyék aknázó moly elleni védelem az első 2 rajzáskor (április- június) 47 db fa
 Endrődi városrész:
o A Népligetben 12 db vadgesztenye
 Gyomai városrész:
o Szabadságtéren 37 db idősfa
o Százszorszép Óvoda 4 db
o Botond utcában 4 db
o Kossuth Lajos úton 2 db
Aknázó moly elleni permetezés május eleje, júniusra tehető!

e)

Tuják, örökzöldek atka elleni permetezése: (egyszeri kezelés, tavasszal)
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Gyomai városrész:
o A Liget Fürdő észak bejárati szakaszán, a fedett fürdőhöz vezető sétálóút
mindkét oldalán elhelyezkedő tujasor permetezése
o A Városi Polgármesteri Hivatal udvarában lévő tuják permetezése

 Fasorok pótlásához, kisebb környezetrendezésekhez szükséges növényanyag tervezése,
beszerzése
2006-2010 évben összesen bruttó 1 697 E Ft (a beruházások költségei nem szerepelnek benne!)
értékű fát és cserjét ültettünk el a belterületi közterületeken és intézménykertekben.
Az intézmények fejlesztése során a belső udvaron lévő és a közterületi növények ifjítása, sajnos sok
esetben cseréje szükséges. A környezetrendezések nem képezik az építési engedélyezési tervek
részét, és a kertészeti munkák költségei a pályázatra benyújtott beruházási összegen felül
jelentkeznek. Az építmények közvetlen környezetében telepítendő növények beszerzését a
parkfenntartásra elkülönített keretből biztosítja az önkormányzat.
 Erzsébet Liget és Népliget faállományának fenntartása és a ligetek rekonstrukciója
Az önkormányzat az elmúlt 2006-ig év elvégezte az Erzsébet Liget és a Népliget rendbetételére
vonatkozó komplex tervezési munkákat, és megkezdte a munkák elvégzését, amely várhatóan egy
hosszú folyamat lesz. A munkarészek - mindkét liget esetében – a következő:
1. Geodéziai állapotfelvétel, amely tartalmazza a liget fáinak, terepalakulásainak,
tereptárgyainak pontos helyét — az Erzsébet liget esetében elkészült;
2. Növények felvételezése, amely a geodéziai térkép alapján fajok vonatkozásában azonosítja az
egyedeket, fizikai és fiziológiai állapotukat minősíti — minkét liget esetében elkészült;
3. A város közvéleményével is egyeztetetten kertépítészeti terv elkészítése, amelyben esetleg
ütemekre bontva a liget járdákkal, sétányokkal való feltárása, egyes funkcionális részegységek (pl.
játszótér, mini-arborétum, szobrok és térplasztikák elhelyezése, stb.) szerepelnek — az Erzsébet
liget esetében ~ folyamatban van;
4. A 2. és 3. pontban foglaltak összevetése alapján növénykiültetési és kivágási terv elkészítése
— indult meg mindkét ligetre vonatkozóan;
5. A holtág parti rész rendezése, amely a holtág vízminőségével, stabil partfal építésével
összefüggésben részben vízügyi feladat is, ahol vízügyi tervező felkérése szükséges.
Erzsébet Liget
A terveknek megfelelően megindult a fák kezelése, melybe fakivágások, illetve a száraz ágak
levágása is beletartozott. A liget állapotromlása viszont igen jelentős a természetes elöregedés miatt
is, ebből kifolyólag szinte minden évben szárazoló gallyazásra van szükség azokban a szektorokban
is, ahol egy évvel korábban már történt kezelés.
Az Erzsébet liget fejlesztését az önkormányzat csak területekre osztva tudja fokozatosan végezni a
szűkös anyagi források miatt, bár 2006.-ban a liget egész területén előzetes egyeztetés alapján 22 db
fát vágtak ki, illetve a liget egész faállományára vonatkoztatva a csúcsszáradások eltávolítására is sor
került.
Ezt követően a ligetet nyugati irányból átszelő kerékpárúttól délre eső szektorokban
tuskókiforgatásra, faültetésekre, gyepesítésre is sor került. A fatelepítéseknél az őshonos fafajok
kerültek előtérbe, mint például a tiszafa, feketefenyő.
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2009 tavaszán például 20 db őshonos fafaj lett beültetve, illetve néhány kocsányos tölgy és mezei
juhar magonc is megtartásra került és a korábban létesített rendezvénytér környezete is javítva lett
örökzöldek, cserjék beültetésével. Sajnos az örökzöldeket nem sikerült megvédeni a lopásoktól.
A fafajok változatosságának megtartása érdekében további fákat szükséges elültetni a következő
fafajokból: tiszafa, feketefenyő, feketedió, vörös tölgy, piramis tölgy, vadkörte, vasfa, kaukázusi
szárnyas dió.
Népliget
A Népliget faállományában hasonlóképpen találhatunk őshonos és ezóta fafajokat is, fő
állományalkotó a kocsányos tölgy és a magas kőris. A mezei juhar itt sokkal kisebb arányban van
jelen, mint a gyomai részen. A két legfőbb probléma az állományban:
1. az idős és egyben legértékesebb fák lombkoronájában nagyon sok száraz ág rejtőzik, amelyet
folyamatosan le kell metszeni, a metsz felületet pedig sebkezelővel bevonni;
2. a helyenként sűrű, fiatal állományban szelektálást kell végezni az egyedek között, mert a nem
elegendő növekedési tér miatt elnyomják egymást, nem tud kifejlődni a koronájuk.
A Népligetben fő célként tűzte ki a testület a kissé elöregedett faállomány felújítását, megifjítását,
amelynek becsülhető legrövidebb időtartama 8 év. A kivágásra kijelölt fák – összesen 56 db – a
ligetben szórtan helyezkednek el, kivágásukat leromlott egészségi állapotuk vagy a körülöttük lévő
értékesebb fák életterének biztosítása érdekében van szükség.
Azonban a liget területén a fafajok változatosságának megtartása érdekében itt is további fákat
szükséges elültetni a következő fafajokból: liliomfa, vasfa, csertölgy, fekete fenyő.
 A „kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások” szakfeladat és a fejlesztési beruházások éves
költségvetésének tervezése
A tárgyi időszakot tekintve a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások dologi kiadásai tervezése és
teljesítése az alábbiak szerint alakult:
Év

Er. Tervezet / módosítás, bruttó ezer Ft
megjegyzés
2006 30 846 E / 31 181 E
31 166 E
2007 34 635 E / 39 815 E
39 815 E
2008 36 748 E / 38 538 E
36 499 E
2009 38 402 E/ 37 097 E
33 943 E
2010. 36 000 E/
50.28%

Teljesítés,

bruttó

ezer

99,9 % telj.
100 % telj.
95% telj.
91% telj.
18 101 E június 30.ig történt teljesítés:

 HATÓSÁGI FELADATOK
 Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
 Természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos, elsőfokú
eljárások ügyintézése
 Helyi védettségű természeti területek nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos munka
 Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
 A lakosság és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása, döntéseinek előkészítése a
zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben
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Ft

Szúnyoggyérítés
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kezdeményezésére 1999-ben jött létre az első laza társulás a
szúnyoggyérítések hatékonyabbá tételére. A cél egyértelműen az volt, hogy a Körös-völgyi
önkormányzatok közel azonos időben, minél nagyobb összefüggő területen végezzék el a
szúnyoggyérítéseket, mert az un. Regionális gyérítés hatékonysága lényegesebben nagyobb, nem
területre szól, hogy állami támogatás elnyerésére is nagyobb biztonsággal lehet pályázni, mint különkülön önkormányzatonként. Az első laza társulást vállalkozási szerződés formájában Szarvas,
Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Öcsöd, Kunszentmárton
önkormányzata, valamint az RSZ-COOP ill.ROVÉRT Kft kötötte még 1999-ben. A Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete a 2002 évi, 16 tagtelepülésként magába foglaló megállapodás
keretében 33 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szúnyoggyérítés lebonyolításában
közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva a szúnyoggyérítést végző RSZ-COOP Kft.
A társulás által elnyert, vissza nem térítendő támogatások
Év
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Elnyert támogatás
(millió Ft)
33,0
36,2
26,0
14,5
5,0
5,0
3,5
3,5
3.5

A társulás 2002-ig minden évben 1 éves időtartamra kötött szerződést a kivitelezőkkel a feladat
végrehajtására, 2004-től kezdve azonban közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval 3
éves időtartamra kötötte meg a szerződést, így a partner önkormányzatok a költségvetésben
hosszútávra előre tudják tervezni a szúnyoggyérítési feladatok költségeit, míg a vállalkozó is előre
tudja kalkulálni a költségeit.
Az alábbi táblázat a Szemp Air RSZ-COOP Kft. konzorciummal, mint kivitelezővel megkötött
szerződés részét képezi, mutatja a társulás önkormányzatait, valamint a 2009.-ben kezelt területeket
ha-ban, szúnyoggyérítés módszerét, valamint a kezelések alkalmának számát.
Önkormányzat
Biológiai kezelések (ha) Össze- Kémiai kezelések (ha)
Összese
neve
Légi Alka Föld Alka sen
Légi Alka- Földi Alka- n
(ha)
(ha) -lom i
-lom (ha)
(ha) lom
lom
(ha)
Békés
10.5 2
10.5 2
21
0
0
0
0
0
Békéscsaba
0
0
20
2
20
1050 5
200
5
1250
Békésszentandrás 296 3
0
0
296
234
5
150
5
384
Doboz
0
0
4,8 2
4,8
200
3
50
3
250
Csárdaszállás
73
2
73
2
146
0
0
0
0
0
Dévaványa
0
0
2
2
2
300
4
300
4
600
Ecsegfalva
0
0
4,5 2
4,5
170
3
150
3
320
Gyomaendrőd
282 3
11
3
293
620
5
410
5
1030
Gyula
282 3
11
3
293
927
5
620
5
1547
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Köröstarcsa
Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

33
52
0
35
50
14
236
1
280

2
3
0
3
2
1
3

4
0
26
0
0
13
0
113,
3

2
0
2
0
0
1
0

37
52
26
35
50
27
236
1543,3

130
430
500
550
1100
420
430
7824

3
3
3
3
3
1
5

50
90
900
300
100
200
230
4283

3
3
3
3
3
1
5

180
520
1400
850
1200
620
660
10811

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja
a táblázatban (szerződésben) vállalt 620 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug környezetében
megalakult környezetvédelmi egyesületek 30-30 ha területtel. Az egyesületek a kezelések
ellenértékét a polgármesteri hivatal által kiállított számla alapján a szerződésben rögzítettek szerint
térítik meg.
A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a
kezelések hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi
elszámolását csak abban az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott
számlákat a szakértő is leigazolta.
A 2008. évhez hasonlóan a 2009. év is a kevésbé szúnyogos szezonok közé tartozott. 2 biológiai
lárvairtás, és 3 kémiai szúnyoggyérítéssel sikerült megoldani a 2009.-es évet is az előző évhez
hasonlóan. A szúnyogok ellen már a korai életfejlődésük időszakában, lárvaállapotban történt
beavatkozás. Lárvairtószer került kijuttatásra az élőhelyeikre, majd azt elfogyasztva a szúnyoglárva
bélhámját elpusztítva okozta egyben a lárva pusztulását is. Az egész szezon április 22.-én egy
biológiai lárvairtással kezdődött. Összességében 1400 ha-on történt meg a védekezés. Az időben és
sikeresen elvégzett kezelésnek köszönhető, valamint az aszályos időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy
június 19.-ig nem is kellett elkezdeni a légi kémiai védekezést.
A második kémiai kezelésre július 20.-án került sor. A harmadik kezelés augusztus 12.-én 13.-án lett
elvégezve az augusztus 20.-ai rendezvényre való tekintettel. A szezon zárásaként került sor a
második biológiai lárvairtásra szintén közel 1400 ha-os területen augusztus első felében. 2009.
júliusában, két település, Békés és Csárdaszállás kilépett a Társulásból.
A 2007.-2009.-közötti időszakkal egy 3 éves közbeszerzés zárult le. Összességében elmondható,
hogy 6 biológiai és 8 kémiai gyérítésre volt szükség, ami jelentős csökkenést jelentett az
előirányzotthoz viszonyítva a települések döntő többségénél.
A 2009. évre a Magyar Turizmus Zrt-től kapott 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
felosztását a következő táblázat tartalmazza.
Település
Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Doboz
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Gyula
Köröstarcsa

Támogatás megosztása
tény. (Ft)
15.477.250.257.452.719.49.128.0
68.975.42.378.518.805.626.810.43.061.-
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Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

167.063.234.847.167.237.304.991.89.829.468.423.3.500.000.-

Ugyanúgy, mint a 2008.-as évben, 2009.-ben is 3,5 millió Ft állami támogatást kapott a Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete a Magyar Turizmus Zrt-től. A megállapodásban a Zrt. kikötötte,
hogy a biológiai gyérítés esetén 60%, a légi kémiai esetén pedig 40%, de maximum 3,5 MFt állami
támogatást nyújt. A feltételeket úgy állapította meg, hogy a gyérítés hatékonyságának el kell érni a
80%-ot, illetve a védekezések módszerét műszaki, biológiai ellenőrzését szakértőnek kell ellenőrizni.
A támogatás felosztása a ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva,
valamint a szakértői díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között.
A 2010.-es évben a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy
határozott, hogy ez évben Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön
köt szerződést. A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke nem érte el a közbeszerzési
értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 5 lehetséges
pályázótól kért árajánlatot. Békéscsaba a pályáztatási eljárás vége felé jelezte, hogy nem kíván
tovább a társulás tagja lenni. A pályáztatási eljárás nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft.
Konzorcium lett.
A 2010. évi szúnyoggyérítés légi – földi biológiai módszerrel április 20-án megkezdődött, átlagosan
93 %-os hatékonysággal. Az idei szúnyogszezon rendkívülinek mondható. A sok csapadék hatására
az állandó szúnyogtenyésző helyek mellett nagyon sok volt a belvízzel elöntött terület, mindezt
tetézte még a Körösökön kora nyáron levonuló árhullám is. Az első kémiai kezelésre június 5.-én
került sor és azóta összesen négyszer került sor gyérítésre, és várhatóan még kétszer szükség lesz rá
ahhoz, hogy kezelhető legyen a szúnyoghelyzet. Összességében elmondható, hogy a rendkívüli
feltételek ellenére sikerül a szúnyogszámot olyan értékek között tartani, ami a nyaralók, üdülők
pihenését nem zavarja.
Gyepmesteri telep
A gyepmesteri telep 2006 évben teljes felújításra kerül. 1 db nagyméretű mérleg vásárlása (0,5 t)
folyamatban van. A gondnoki lakás felújítása folyamatban van, illetve kialakításra került a 4 boxos
kutyakenel, 1.280.000,- Ft értékben. Gyomaendrőd Város belterületén a kóbor ebek befogását
gyepmesteri telepre történő beszállítását a mezőőri szolgálat végzi. A befogott ebek továbbtartásáról
max 14 napig, a ki nem váltott ebek elaltatásáról a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gondoskodik.
A Kft. köteles a telepet gazdaságosan üzemeltetni, a lakossági igényeket folyamatosan kielégíteni,
valamint a folyamatos karbantartásról is köteles gondoskodni; mindezekről évente be kell számolnia
a Képviselő-testületnek.
2010.-ben a beszállítási díj egyéni és társas vállalkozások, valamint a lakosok részére Bruttó 91
Ft/kg, a Képviselő-testület rendeletének értelmében. A nagy létszámú állattartó telepek tulajdonosai
kötelesek a gyepmesteri telepre szállítani az állati hulladékot. Ártalmatlanná tétel: az Állati Fehérje
Takarmányokat Előállító Vállalat gondoskodik a gyepmesteri telepről való rendszeres elszállításról.
Az önkormányzat időszakosan ellenőrzi a Gyepmesteri telep megfelelő működését és a
hiányosságokat, észrevételeket továbbítja a Gyomaszolg. Kft. részére.
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Közterület-felügyelet
2006-2010. között 2 közterület-felügyelő látta el a közterület-felügyeleti feladatokat. 2010.
januárjától kezdve munkájukat négy településőr is segítette. 2010. júniusától csak egy közterületfelügyelő dolgozik a Városüzemeltetési osztályon Nagy Tibor távozása miatt.
Általánosságban elmondható, hogy általában az ingatlan tulajdonosok rendben tartják a portájuk
előtti közterületet, ahol mégsem történt ez meg, ott a megállapítás tartalma az osztályon rögzítésre
került, és egy új ügyirat formájában vizsgálatot indítottunk. Minden esetben az volt a cél, hogy a
bírságolást csak a legvégső esetben alkalmazzuk, tehát ennek megfelelően az érintett tulajdonosok
kaptak egy felszólítást, és csak ennek a határidőre nem történő teljesítése esetén tettünk feljelentést.
A településőrök, mivel nem rendelkeznek intézkedési jogkörrel általában a szép szó erejével
próbálják a lakosságot helyreigazítani, valamint nagyban segítenek az ügyek dokumentálásában,
hiszen fényképeket készítenek, mely révén jelentősen növelhető az elindított ügyek száma.
Az elérhetetlen tulajdonosú porták előtti közterület levágását (fűnyírási ügyben) a Zöldpark Kft. a
közmunkaprogram keretében intézi, hiszen ezen esetekben sajnos a feljelentés, bírságolás ellenére a
tényleges teljesítés nem következik be, és mivel a város legfőbb érdeke, hogy a közterület
egységesen mindenütt rendben legyen, ezért ez mindenképp szükséges.
A településőrök további feladatai közé tartozik a szelektívgyűjtő szigetek állapotának az ellenőrzése
is. Ezek alapján a Gyomaszolg Ipari Park részére e-mail –ben, telefonon továbbítjuk az információt,
ha a szelektíveket soron kívül üríteni kellett.
2010.első félévében több mint 50 db fűvágással kapcsolatos ügy indult el, melynek körülbelül 20%-a
zárult feljelentéssel, bírságolással. Viszont rengeteg esetben szóbeli felszólításra is eleget tettek az
ingatlantulajdonosok a kötelezettségeiknek. A településőrök foglalkoztatásának egyik szempontja a
megelőzés volt, így ennek kapcsán a négy településőr között fel lett osztva a város területe ellenőrzés
szempontjából. A mindennapos területbejárásnak köszönhetően valószínűleg sok esetben
akadályoznak meg hulladéklerakást, valamint a közterületre építési törmelék, illetve fű kihordását,
melynek számszerű kimutatása nem lehetséges.
Fontos megjegyezni, hogy a sörözők, klubok nyitva tartásának ellenőrzését, valamint a
hulladékszállítási szolgáltatási díj alóli mentességet kapott ingatlanok utóellenőrzését is, és a
vállalkozások szemételhelyezését is figyelemmel kísérik a településőrök, közterület-felügyelők.
Sajnos a lakossági telefonos bejelentések közel felénél csak a rossz szomszédi viszony miatt kell
kimenniük a helyszínre. Ilyenkor alaptalan a panasz, csak így próbálják kellemetlen helyzetbe hozni
a nem kedvelt utcabeli lakost. A rendőrséggel jó a kapcsolatunk ebben az évben is többször kérik a
járőrök segítségét, minden alkalommal perceken belül kiérkeztek a helyszínre.
Rendszeresen jártak a közterület-felügyelők piacra, vásárokba ellenőrizni, rendet tartani. Részt vettek
a város rendezvényeinek forgalomirányításában a rendezvény teljes időtartamában.
Havonta 2-3 alkalommal éjszakai ellenőrzést tartunk, ilyenkor a közvilágítást is ellenőrizzük. Egyre
nehezebb dolgunk van a városban a szórakozni vágyó fiatalokkal, ráadásul mi csak a szabálysértésen
tetten ért személyt igazoltathatjuk.
2008-2010. közötti időszak összesítése
Szabálysértés
Írásos
helyszíni bírság
típusa
felszólítás
száma
összeg

Feljelentés
száma
összeg

Köztisztaság

412

Ebkóborlás
32
Közterület
65
engedély nélküli

14

120.000

58

9
-

142.000
-

3
-
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Vidéki
feljelentései
miatt
nincs
pontos adat
-

használat
Parkrongálás
Szabálytalan
hirdetés

3
23 db
Túlnyomó
részben
telefonon
Üzemképtelen autó 43

4

52.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VI. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL LÉTESTETT ALAPOK
Idegenforgalmi Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a turisztikai feladatok ellátása, a szolgáltatások színvonalának
növelése érdekében 2008. évben hozta létre az Idegenforgalmi Alapot. Az Alap célja az
önkormányzat és a civil, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom
területén, a vállalkozások, civil szervezetek ösztönzése a vonzerőt jelentő rendezvények
szervezésére, a nyújtott szolgáltatás színvonalának a növelésére. Az Alap éves keretének 90 %-a
mértékéig nyilvános pályázat útján nyerhető el támogatás, 10 % céltartalékként kerül elkülönítésre, a
különösen jelentős idegenforgalmi célok megvalósítására.
Támogatható célok: szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási
lehetőséget is biztosító vendégbarát programok szervezése, tematikus programok megszervezése,
lebonyolítása, a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének
megteremtése, a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének
támogatása, helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása,
beutaztató tevékenység ösztönzése, a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó
tevékenység támogatása.
Az Alapra benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság bírálja el, alapítvány pályázók esetében javaslattal él a Képviselő-testület felé.
Az Alap felhasználásának alakulása:
2008.
2009.
2010.06.30-ig
Az Alap éves kerete, Ft
3 100 000
3 300 000
2 000 000
Benyújtott pályázatok,
10 / 5 660 500 17 / 9 541 781 7 / 7 614 190
pályázók száma / igényelt támogatás Ft
Elnyert támogatás,
9 / 2 990 000 11 / 3 300 000 4 / 1 500 000
pályázók száma / elnyert támogatás Ft
Vállalkozásfejlesztési Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi vállalkozások fejlődésének támogatására, a
foglalkoztatás növelésére, megtartására, a gyomaendrődi álláskeresők munkához jutásának
elősegítésére, 2009. évben Vállalkozásfejlesztési Alapot hozott létre. Támogatásban részesíthető az a
vállalkozás, amely Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel
rendelkezik és állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytat. A támogatás formája kamatmentes
hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz pályázható, valamint más, hazai
támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert támogatásnál önerő biztosítására használható
fel.
Az Alapra benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság bírálja el, köt szerződést és
ellenőrzi a támogatás felhasználását.
Az Alap felhasználásának alakulása:
2009.
2010.06.30-ig
30 000 000
16 000 000

Az Alap éves kerete, Ft
Benyújtott pályázatok,
3 / 14 000 000
pályázók száma / igényelt támogatás Ft
Elnyert támogatás, pályázók száma / elnyert támogatás Ft 3 / 14 000 000
ebből: munkahelyteremtésre
2 / 12 000 000
munkahely megtartásra
1 / 2 000 000
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Környezetvédelmi Alap
Gyomaendrőd környezeti állapotának megőrzése, további romlásának a megakadályozása, környezeti
és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása, és továbbfejlesztése céljából létrehozott
Környezetvédelmi Alap felhasználására kiírt pályázatra 2010.-ben 9 pályázat érkezett. A pályázati
célok minden évben a levegő tisztaságának a megőrzése, megfelelő hulladékgazdálkodás elősegítése,
védett természeti értékek megőrzése, zöldterületek védelme, vizek védelme, talaj védelem, egyéb
környezetvédelmet elősegítő tevékenység, valamint a holtágak környezetében megvalósuló az épített
környezetvédelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a kövesút-elektromos és ivóvíz
vezeték-, szennyvíz-vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010.-ben 3 millió forinttal támogatta a pályázó egyesületeket,
melyek a következőképpen részesültek a támogatásból:
Egyesület
neve
Békés
megyei
Peresi
Holtág
Természetvé
delmi
Egyesület
Templomzu
g
Környezetvé
delmi
és
Horgász
Egyesület
Bónom-zug
Vizéért
Egyesület

Befizetett
építményadó
455.620.-

Környezetvédelmi cél

Környezet Közműberuhá
védelem
zás
1.377.500.Összesen: 1.377.500,-

Környezet Közmű
1.016.030. védelem
beruházás
3.000.000, Összesen: 3.000.000,-

Környezet Közmű
1.646.030. védelem
beruházás
1.540.000. 600.000.Összesen: 2.140.000,Környezet Közmű
Kecsegés590.860.- védelem
beruházás
zug
Tájvédelmi
780.000,- 600.000,és Horgász
Összesen: 1.380.000,Egyesület
Környezet Közmű
Soczó-zugi
beruházás
Környezetvé 1.515.930. védelem
1.051.000. 810.000.delmi
és
Horgász
Összesen: 1.861.000.Egyesület
Környezet Közmű
Siratói
beruházás
Környezetvé 176.300.- védelem
delmi
és
Horgász
264.000.Egyesület
Összesen: 264.000.-
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Saját erő

Igényelt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

722.500.-

655.000.-

400.000.-

600.000.-

2.400.000.
-

500.000.-

642.000.-

2.140.000.
-

500.000.-

630.000.-

750.000.-

490.000.-

346.000.-

1.515.000.
-

500.000.-

66.000.-

264.000.-

170.000.-

Nagy
Róbertné
Harcsás-zug

99.570.-

Környezet
védelem

Közmű
beruházás

2.215.000.
-

949.500.-

99.000.-

40.000.-

160.000.-

103.000.-

88.000.-

261.070.-

238.000.-

5.349.500.
-

9.094.570.
-

3.000.000.
-

3.165.000.Összesen: 3.165.000.Torzsás-zugi
Tájvédelmi
és
Horgász
Egyesület

103.780.-

Pap-zugi
Természetvé 238.150.-delmi
és
Horgász
Egyesület
Mindösszese 5.842.270.
n:
-

Környezet
védelem

Közmű
beruházás

200.000.Összesen: 200.000.Környezet Közmű
védelem
beruházás
349.070.- Összesen: 295.100
12.305.100.-

A következőkben felsorolt alapok összege az éves önkormányzati költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra, a pályázati eljárással kapcsolatos előkészítési munka az intézmény-felügyeleti iroda
feladata. A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalta,
alapítványok esetében a pályázatok elbírálására a Képviselő-testület jogosult.
Ifjúsági alap
A 12/1995. (IV. 18.) KT. számú rendelete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről
“ 5. § (1) Gyomaendrõd Város Képviselõ-testülete elõször 1996. évi költségvetésében - a
Képviselõ-testület által meghatározott összegû - ifjúsági alapot hoz létre.
(2) Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az
ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a
gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
(3) A pályázatokat a program és a gyakorlati tapasztalatok leírásával a Képviselõ-testülethez kell
benyújtani.
(4)3 A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről - az alapítványok által benyújtott
pályázatok kivételével - a Humánpolitikai Bizottság dönt. Az alapítványok támogatásáról a
Humánpolitikai Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(5) Nem támogatható önkormányzati vagy központi költségvetésbõl gazdálkodó olyan intézmény,
amelynek az ifjúsággal való foglalkozás a feladatkörébe tartozik.”
Az éves költségvetésben meghatározott alap pályázati úton kerül felosztásra. 2007. évtől a pályázati
alap összege és a támogatott pályázók száma:
Költségvetési év
Az Ifjúsági alap összege
Támogatott pályázók száma
2007.
2008.
2009.
2010.

1.200.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000

17
16
17
11
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Sport alap
A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT. rendelet 7. §-a határozza meg a sportfinanszírozás rendszerét
ezen belül a sport célú kiadások mértékét.
„7. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete - az átadott pénzeszközökkel csökkentett
(segélyek, támogatások) - működési kiadásának 1,6 %-át fordítja sportcélú kiadásaira. A sportcélú
kiadások minimum 20%, de maximum 25%-a a (4) bekezdés szerinti kötött felhasználású kiadás.
(2) A kötött felhasználású kiadások levonása után maradó összeg képezi az éves Sport-alapot. A
Sport-alapból pályázati rendszer keretében kizárólag a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (1)
bekezdése szerinti sportegyesületek nyerhetnek támogatást. A Sport-alap felhasználására a
pályázatot minden év március 1-ig kell kiírni. A benyújtott pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság
bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 2Az alapítványok támogatásáról a
Humánpolitikai Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(3) A Sport-alapból támogatást elnyert szervezetek kötelesek eredményeikről a tárgyévet követő év
január 31. napjáig beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) A kötött felhasználású éves kiadások:
a) a mindenkori üzemeltetővel kötött megállapodás alapján működtetett Sportcsarnok éves
támogatása,
b) sportlétesítmények (pályák) fenntartási költségeihez, felújításához évente meghatározott összeg,
c) a Városi Diáksport Bizottság költségvetési támogatása,
d) testvérvárosi sportkapcsolatok költségei,
e) Óvodai Sportnap támogatása,
f) tartalék”
A következő táblázat a választási ciklusban évente a sporttal kapcsolatos önkormányzati kiadásokat
mutatja be.
Adatok e Ftban
sz

Sportszervezet
neve
A Sportalap teljes
összege (kötött és
pályázható)

2006
21.000

2007

2008

19.795

2009

18.400

2010

17.000

17.000

Sportalap kötött felhasználású kerete
600

630

600

561

1.000

2.396

2.670

2.800

2.926

-

Óvodai Sportnap
megrendezése

300

200

200

200

200

Testvérvárosi és
nemzetközi
sportkapcsolat és
kommunikáció

470

228

200

200

1.300

Diáksport támogatása
Sportcsarnok
működtetése

Szaloncukor
kupa

82

Szaloncukor Szaloncukor
kupa
kupa

500

100

-

-

400

Varga Lajos
Emlékverseny
megrendezése

-

120

-

-

-

Jó tanuló, jó sportolók
díjazása

-

-

100

100

100

Rendezvényalap:
Balaton átúszás

-

-

198

-

-

Tour de Hongrie
kerékpárverseny
támogatása:

-

-

2.000

2.000

2.000

Sport Gála EstBudapest

-

-

-

45

-

Nemzeti Vágtán való
részvétel

-

-

-

121

-

Kihívás Napja

-

-

370

260

250

Tartalék

Sportszervezetek támogatása a sportalap pályázható részéből
1

2

3

4
5
6
7
8

9

Kis Bálint
Általános Iskola
Sportegyesület
Rózsahegyi
Kálmán Diáksport
Egyesület
Bethlen Gábor
DSE

400

575

500

522

500

640

600

520

522

500

300

300

350

250

200

Rumba Táncsport
Egyesület
Kner Tánc – Sport
Egyesület
Gyomaendrődi
Judo Klub
Kner Bridzs SE

990

1.000

1.050

1.000

1.200

450

500

550

800

800

1.600

1.350

1.300

900

800

-

20

20

-

-

100

100

80

100

100

1.250

1.200

900

-

-

400

500

Székely Mihály
Modellező és
Sportklub
Gyomaendrődi
Férfi Kézilabda
Klub

Körös Kézilabda
Club Egyesület

450 e Ft-ot
visszafizetett,
mert
megszűnt
-

-

83

-

10 Gyomaendrődi
Tenisz Klub
11 Gyomaendrődi
Korona Biliárd
Klub

90

20

30

-

-

-

-

-

100

50

12 „Gól- Suli”
ALAPÍTVÁNY

320

300

300

400

400

+467 e Ft
Schönecki
út

+250 e Ft
Schönecki
út

13 Gyomaendrődi
Futball Club

3.200

4.400

3.350

+500 pálya

+500 pálya

+400 pálya

+400
világítás

+497
világítás

+400
világítás
5.000

5.000

+300
tartalékból
14 Gyomaendrődi
Városi SE

3.200

15 Sánc Röplabda
Sportclub

+1.634
vilgítás

2.900

2.750

+500 pálya

+400 pálya

60

50

50

60

60

16 Gyomaendrődi Női
Kézilabda
Sportegyesület

1.150

1.000

900

900

1.230

17 Körös Kajak
Sportegyesület

1.600

1.550

1.500

1.600

1.600

-

-

-

200

200

300

-

-

-

-

20 VOLLEY
Röplabda
Sportiskola

-

20

-

-

-

21 Gyomaendrődi
Úszó és Szabadidő
SE

-

150

-

-

-

22 Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület

-

-

-

-

460

18 Hun-Boksz
Szabadidő Sport
Club Társadalmi
Szervezete
19 Gyomaendrődi
Motocross SE
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Egyéb sportcélú kiadások
Gyomaendrődi FC
nagyenyedi út július 2324-25

-

-

-

-

100

Wesselényi sportnap
fürdőbelépő

-

-

-

-

80

Úszásoktatás

-

-

1.644

9.218

9.218

Körzeti diákolimpia
Úszóverseny
támogatása

-

-

-

20

-

XX. Füzesgyarmati
Lovas napok
támogatása

-

-

-

50

-

Táborozás, nyaralás
támogatása

-

-

-

50

-

EACEA Pályázati
forrásból a Szaloncukor
Kupára

-

646

-

-

-

Focisták
fürdőtámogatása

-

-

-

-
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Civil szervezetek támogatási alap
A civil alapról a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT. rendelet 6. §-a rendelkezik:
(3) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési
koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek
támogatására Civil támogatási alap (a továbbiakban: alap) szolgál. A támogatási alapot a tárgyév
önkormányzati költségvetése eredeti működési kiadásainak 0,75 %-ában kell meghatározni.
(4) Az alap minimum 66%-ának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó
szervezetek támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján önkormányzati támogatásban
azon társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói
érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) részesülhetnek,
amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük
megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(5) A benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az alapítványok támogatásáról a
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előterjesztése alapján a
Képviselő-testület dönt.
(6) Az alap további maximum 34%-a kötött felhasználású támogatás, amelyet a tárgyévi költségvetés
részletesen tartalmaz. A kötött felhasználású alapok különösen:
a) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítvány
támogatása;
b) a drog prevenciós DADA program;
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c) Önkormányzati rendezvény alap;
d) Testvérvárosi kapcsolatok támogatási alapja;
e) Irodalmi, képzőművészeti, film és audiovizuális továbbá egyéb kultúrát közvetítő mű, kiadvány(ok)
stb. támogatási alapja;
f) Kiemelt városi rendezvények (május elseje és augusztus huszadika) támogatási alapja.
(7) A (4) bekezdésben és az (6) bekezdés f) pontjában foglalt alapokra külön-külön kell pályázati
felhívást kiadni minden év március 1. napjáig.”
Az alap pályázati úton kiosztott összegei és a nyertes pályázók száma:
Költségvetési év
2007.
2008.
2009.
2010.

Civil szervezetek támogatási Támogatott pályázók száma
alap összege ezer Ft-ban
10.530.000
50
9.900.000
42
8.000.000
47
8.000.000
40

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a hivatal által regisztrál civil szervezetek száma 122.
Tevékenységük alapján a civil szervezetek száma:
Tevékenységi kör

Civil
szervezetek
Száma

Egészségügyi jellegű szervezetek

8

Iskolát, óvodát segítő szervezetetek

20

Vadászattal, halászattal, kisállattenyésztéssel kapcsolatos szervezetek

13

Mezőgazdasággal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
szervezetek

10

Közművelődés célú szervezetek

22

Sportszervezetek

19

Szociális és karitatív jellegű szervezetek

18

Hobbi és szabadidős szervezetek

12

Egyéb

7
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VII. MEGLÉVŐ TÁRSULÁSOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. december 31-ig a Békési Kistérségi Társulás tagja volt.
Hunya és Gyomaendrőd települések 2007. évben jelezték kilépési szándékukat és 2008. január 1jével csatlakoztak a Szarvasi Kistérségi Többcélú Társuláshoz. A kiválást követően a Békési
Kistérségi Társulással 2 feladat-ellátási területen tartottuk fenn a kapcsolatot: - jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,- kistérségi informatikai hálózat.
Szarvas Kistérség Többcélú Társulásának megalakulásáról a Társulás Tanácsa 1/2004.
(VI.28.) számú határozatával döntött, és amikor elfogadták a társulás alapító okiratát. 2005.
novemberében a Társulási Tanács döntött a többcélú társulás nevének megváltoztatásáról és ettől az
időponttól Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása néven működik tovább és 2008. január 1.
napjától a Szarvas Kistérség Többcélú Társulásnak a neve, a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás névre változott, melynek 8 település alkotja a tagságát: Békésszentandrás, Csabacsűd,
Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas.
A Többcélú Társulásban részt vevő önkormányzatok olyan feladat ellátását kívánnak közösen
vállalni, mely szerves részét képezi a közoktatási ágazatnak.
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község és Hunya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, feladat-ellátási kötelezettségük alapján, 2005-től az ÖTV 8. § (1) bekezdése és
(4) bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási
közfeladataikról az általános iskolai oktatásról és nevelésről pedagógiai szakszolgálat feladata közül
a nevelési tanácsadásról, logopédiai ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti
szolgálatról, családsegítésről szociális alapellátással kapcsolatos feladatokról, valamint a nem
kötelezően ellátandó szakosított ellátások közül az idősek otthonáról, valamint az átmeneti
gondozásról intézményi társulás útján gondoskodnak.
Mi vezetett el a közös intézményfenntartás gondolatához? A kistelepülések oktatási normatív
finanszírozásának jelentős romlása, valamint a településeken az iskoláskorú gyermekek számának
folyamatos csökkenése arra ösztönözte a településeket, hogy az oktatási feladatokat a jövőben
közösen lássák el, törekedve a rendelkezésre álló anyagi erőforrások leghatékonyabb és
legtakarékosabb felhasználására. A költségvetési törvény egyre szigorúbb feltételeket, korlátokat
határoz meg a kistérségi normatíva igénylésével szemben, ahol nem csak az intézménytársulás
fenntartásában lévő intézményeknek kell az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni. Az
intézmények költségvetéseinek alakulásáról, a beszámoló végén olvasható az összefoglaló tábla.
A társulás kialakulásának folyamata
2005 májusában Csárdaszállás, majd 2005. júniusában Hunya Község Önkormányzata is megkereste
Önkormányzatunkat, azzal hogy a települések kötelező feladataként jelentkező óvodai nevelést,
általános iskolai oktatást a három település együtt lássa el.
Mindkét kistelepülés az intézményi társulás létrehozása mellett ragaszkodott az iskola
helyben tartásához. A társulás megalakulásának pillanatában a települések képviselői, polgármesterei
tisztában voltak azzal, hogy az iskola 1-8. évfolyamának kistelepüléseken való megtartása csak kéthárom évig lehetséges.
A települések döntése alapján a 2005/2006-os oktatási évtől létrejött a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában működő Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola mely Hunya, Csárdaszállás Községek közigazgatási területén
óvodai és általános iskolai.
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Az intézmény főbb mutatószámai a 2005/2006-os tanévben:
Feladat ellátási hely
Csárdaszállás - óvoda
Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
napközi
Hunya -iskola
1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
napközi
Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
Napközi
Speciális tagozat
kollégium

Gyermek/tanuló
létszám
11
20

Csoportlétszám

pedagóguslétszám

1
1

1
1,5

14
22
17

2
2
1

6

24
21
30

3
2
1

174
381
248
32
26

8
8

7

46

4
3

2006.
 az oktatási intézmény közös fenntartásának egy éve, tapasztalata,
 új intézmény fenntartásával bővül az intézményi társulás
Az intézmény közös fenntartásának célja, hogy az oktatási intézmény működéséhez az
oktatási állami normatívák felhasználása mellett a kistérségi normatívákat is meg tudja igényelni a
társulás. A költségvetési törvény nemcsak az önkormányzatoknak, de az intézményi társulásoknak és
az intézményeket fenntartó többcélú társulásoknak is évről évre egyre szigorúbb átlaglétszámoknak
való megfelelést ír elő. A kistelepülések országszerte ragaszkodnak, ahhoz, hogy az iskolájuk
helyben maradhasson, a tanulóknak ne kelljen nap, mint nap másik településre utazniuk. Hunya és
Csárdaszállás Községek Képviselő-testületei is ragaszkodtak ahhoz, hogy az óvoda mellett az
általános iskola 1-8. évfolyama is a településükön maradjon, ezért az intézmény oktatási szerkezete
nem változott a 2006/2007-es tanévben. A két kistelepülés vállalta azt, hogy a felső tagozat
telephelyen történő oktatása miatt a társulás elveszítse a kistérségi normatívára való jogosultságát, és
vállalta a nagyobb összegű önkormányzati támogatás megfizetését.
Az intézmény főbb mutatószámai a 2006/2007-es tanévben:
Feladatellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda 13
1
Hunya - óvoda
16
1
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
14
2
5-8 évfolyam
26
2
napközi
18
1
Hunya -iskola
1-4 évfolyam
32
3
5-8 évfolyam
13
2
napközi
27
1
Gyomaendrőd- iskola
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pedagóguslétszám
1
1
5

6,5

1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
Napközi
Speciális tagozat
kollégium

174
200
254
28
24

8
8
12
3
3
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Társulás feladatainak bővítése - Térségi Humánsegítő Szolgálat megalakítása
A három önkormányzat az intézményi társulás megalakulása előtt is együttműködött a
gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés területén. A gyomaendrődi Városi Családsegítő Központ
látta el mind a családsegítői, mind a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a kistelepülésen külön
megállapodás keretében. A pedagógiai szakszolgálat feladatai közül a logopédiai ellátást biztosítja az
intézmény a két községben. Tekintettel a szoros együttműködésre a 2006. júliusi testületi ülésen
tárgyalták a Városi Családsegítő Központ fenntartó váltásának lehetőségét. Az állami normatívák
rendszere e feladatok ellátása területén is többlettámogatást biztosít az intézményi társulások
számára. Az intézményi társulás tagönkormányzatai egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2006.
szeptember 01. napjától a Városi Családsegítő Központ intézményt Térségi Humánsegítő
Szolgálat néven közösen az intézményi társulás keretein belül tartják fenn.
Az intézmény főbb mutatószámai az elmúlt években:
Év

Ellátottak száma
Logopédia

2005
2006
2007
2008
2009

93
141
129
131
161

Nevelési
tanácsadó
291
427
408
140
71

Foglalkoztatottak
száma

Családsegítés Gyermekjóléti
szolgáltatás
244
257
537
226
724
231
714
238
719
240

12
14
14
14
14

2007.



az oktatási intézmény oktatásának átszervezése,
új intézményfenntartásával bővül az intézményi társulás

A tagönkormányzatok együttműködésében feszültséget okozott Gyomaendrőd és Hunya
Önkormányzatainak kistérség váltása. Csárdaszállás a két tagönkormányzat szándékának ismeretében
átgondolta helyzetét, vállalva a kistérségen átnyúló feladatellátást maradt az intézményi társulás
kötelekében.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
A 2007. évi költségvetési törvény tovább szigorította a kistérségi normatívára való jogosultság
feltételeit. Szigorodtak az előírt átlaglétszámok, valamint csak az óvoda és az alsó tagozat helyben
tartását ismeri el a normatívára való jogosultság egyik feltételeként. A két kistelepülésnek döntést
kellett hoznia a tekintetben, hogyan képzelik el a telephelyi oktatás jövőjét. A két településen eltérő
megoldás született:
 Hunya község Önkormányzata a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
közös fenntartásával az önkormányzati iskola, valamint a Katolikus Egyházzal kötött
külön megállapodás alapján a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
közötti választási lehetőséget ajánlotta fel a szülőknek. A szülők többsége az egyházi
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iskolát választotta. Az egyházi iskola telephelyeként működik a hunyai óvodai és alsó
tagozatos általános iskolai feladat-ellátási hely.
Csárdaszállás Község Önkormányzata a felső tagozat iskolabusszal történő utaztatása
mellett döntött. Az óvodai feladat-ellátási hely a gyomaendrődi fenntartású Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda telephelyeként működik, mely ebben a formában megfelel
a költségvetési törvényben előírt átlaglétszámoknak.

Az intézmény főbb mutatószámai a 2007/2008-as tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
13
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
174
8
5-8 évfolyam
208
9
Napközi
269
12
Speciális tagozat
29
3
kollégium
27
2

pedagóguslétszám
2

--

40

A Csárdaszállási felső tagozatos tanulók beutaztatása iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával valósul
meg, mely szolgáltatást az arra jogosult szolgáltatótól –Mobilbusz Kft. - vásárolja meg az Intézményi
Társulás. A feladatra járó kistérségi normatívát az alábbiak szerint veszi igénybe társulás:
Az intézmény főbb mutatószámai a 2008/2009-es tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
14
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
174
8
5-8 évfolyam
208
9
Napközi
269
12
Speciális tagozat
29
3
kollégium
27
2
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pedagóguslétszám
2

--

41

3Az intézmény főbb mutatószámai a 2009/2010-es tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
13
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
181
10
5-8 évfolyam
198
8
Napközi
316
15
Speciális tagozat
24
3
kollégium
27
2
Az intézmény főbb mutatószámai a 2010/2011-es tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
13
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
173
10
5-8 évfolyam
191
8
Napközi
301
14
Speciális tagozat
18
2
kollégium
20
2

pedagóguslétszám
2

--

41

pedagóguslétszám
2

--

43

Az intézményi társulás keretében ellátott oktatási feladatoknál megfigyelhető, hogy a településeken
megmaradt oktatási lehetőségek (Hunya óvodai feladatellátás,1-4. osztály, Csárdaszállás óvodai
feladatellátás, 1-4. osztály) nem befolyásolta a kollégiumi létszám alakulását, mert az ott lakó
gyermekek többsége az endrődi városrész külterületiről való. A családok városba történő
beköltözése valamint a felső tagozatos tanulók iskola busszal történő szállítása inkábba a mérvadó, a
kollégiumi létszám csökkenésének.
A speciális tagozaton tanuló gyermekek létszáma csökken az integrált nevelés bevezetése
következtében. Minden olyan sérült gyermek, akinek a Szakértői Bizottság nem írja elő a speciális –
eltérő tanterv szerinti oktatását, az beintegrálható a normál tagozaton tanuló gyermekek képzési
rendszerébe, melyre az intézmények pályázati támogatást igényelhetnek.
A speciális tagozat létszám csökkenése ennek lehet a következménye.

91

2007/2008-as tanév
2008/2009-es tanév
2009/2010-es tanév

Iskolabuszos normatíva
19 fő (4/12x19x80.000+8/12x19x74.000) =1.444.000.-Ft
15 fő(15x74.000)=1.110.000 Ft
15
fő(4/12x72.000)+12főx8/12x70.000)=360.000+560.000=920.000
Ft

Társulás feladatainak bővítése - Térségi Szociális Gondozási Központ megalakítása
2007. év elején a tagönkormányzatok nemcsak az oktatási intézmény struktúráját alakították át,
hanem a szociális alapellátáshoz tartozó feladatellátás átszervezéséről is döntöttek, az átszervezés
célja az volt, hogy Hunya és Csárdaszállás kistelepüléseken a Városi Gondozási Központ keretén
belül történjen a feladat ellátása. Gyakorlatilag ugyan az történt, mint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat esetében: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Városi Gondozási
Központot átadja az intézményi társulásnak, mely társulás lesz az intézmény fenntartója.
Az ellátottak és foglalkoztatottak adatai a 2006 - 2010. évben:
Ellátott feladatok
étkeztetés
Házi gondozás
Támogató szolgálat
Közösségi ellátás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Idősek klubja

Fogyatékos
személyek klubja
Idősek otthona
Öt telephelyen
Foglalkoztatottak
száma

2006

2007

2008
199 fő
157 fő
30 fő
-10 fő

2009
212 fő
81fő
32 fő
-10 fő

2010

149 fő
45 fő
81fő
11fő
--

162 fő
60 fő
35 fő
8 fő
10 fő

329 fő
85 fő
30 fő
-10 fő

5
telephelyen:
139 fő

6
6
telephelyen: telephelyen:
171 fő
163 fő

26 fő

28 fő

22 fő

6
6
telephelyen: telephely
151 fő
en:
160 fő
26 fő
27 fő

190 fő

188 fő

182 fő

180 fő

180 fő

143

133

137 fő

137 fő

136 fő

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás főbb jellemzői a hatályos társulási
megállapodás alapján
A társulás neve:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhelye:
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.
A társulás működési, illetékességi területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési
önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.
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A társulás működése, a társulás ülésrendje:
A társulás szükség szerint, de évente legalább három soros ülést tart, melyet Gyomaendrőd
Város polgármestere hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselőtestület indítványára,
Gyomaendrőd Város polgármestere köteles az ülést az erre irányuló írásbeli kezdeményezés
kézhezvételét követő 30 napon belül összehívni.
A közös intézményfenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:
Mindhárom közösen fenntartott intézménnyel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és
hatásköröket, az általános felügyeletet a három települési önkormányzat képviselő-testülete
együttesen gyakorolja, a szakmai felügyeletet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek
látják el. Az intézmények felügyeleti szervének operatív feladatait Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete gyakorolja. A társulási döntések végrehajtásával járó feladatokat Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának polgármestere látja el.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola élén álló igazgató vonatkozásában valamint a
Térségi Humánsegítő Szolgálat élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. A kiemelt munkáltatói jogok gyakorlása során Gyomaendrőd Város
Önkormányzata köteles a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli
véleményét beszerezni. A társult önkormányzat képviselő-testülete köteles soron következő, de
legfeljebb 30 napon belül írásbeli véleményét megadni. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató
vonatkozásában Gyomaendrőd Város polgármestere gyakorolja, de a jutalmazás kérdésében a
települési önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni.
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya élén álló
intézményvezető vonatkozásában az kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. Az kiemelt
munkáltatói jogok gyakorlása során Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli véleményét beszerezni. A társult önkormányzat
képviselő-testülete köteles soron következő, de legfeljebb 30 napon belül írásbeli véleményét
megadni, fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén 15 napon belül. Az egyéb munkáltatói jogokat az
intézményvezető vonatkozásában Gyomaendrőd Város polgármestere gyakorolja, de a jutalmazás
kérdésében a települési önkormányzatok polgármestereinek egyetértését ki kell kérni. A községek
telephelyein dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja, az
alapvető munkáltatói jogok gyakorlása esetén erről köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni a
telephely szerinti települési önkormányzat polgármesterét.
A társulás által fenntartott intézmények jellemzői:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó,
maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi. Az
intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, finanszírozása kiskincstári rendszeren keresztül
történik, jogutódja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium megnevezésű költségvetési
szervnek.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (az SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, IMIP stb) a társult tagok határozataikkal
hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
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Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalainál történik a jogutód
nélkül megszűnt oktatási intézmények oktatással kapcsolatos iratainak őrzése, abból igazolások
kiadása melyért a mindenkori jegyző felelős.
Az intézmény által ellátott feladatok:
 Alapfokú oktatás 8 évfolyammal, tagozat nélkül. – Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
 Alapfokú oktatás 1-4 évfolyammal Csárdaszállás, Arany J. u. 2.


Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon),



Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan,



enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,



a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége,



beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása,



hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,



képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása,



középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása,



gyógytestnevelés,



iskolaotthonos ellátás,



általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása,



nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása,



kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása,



kötelező felvételre kijelölt körzete, az alapító okiratban részletesen megtekinthető

Maximálisan felvehető létszám:
•
általános iskola:450 fő
•
speciális tagozat: 60 fő
•
diákotthon: 30 fő
Csárdaszállás község közigazgatási területe
Maximálisan felvehető létszám:
•
általános iskola:60 fő
Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó, maradványérdekeltségű
költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi, jogutódja a Városi Családsegítő
Központ megnevezésű költségvetési szervnek. Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv közötti
munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. A részben önálló intézmény vezetője teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. A szakmai irányítás teljes körűen a részben önálló intézmény vezetőjének a felelőssége.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (az SZMSZ, szakmai program, Házirend, IMIP stb.) a társult tagok határozataikkal
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hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
Az intézmény által ellátott feladatok:
 Családsegítő Szolgálat
 Gyermekjóléti szolgáltatás
 Pedagógiai Szakszolgálat
-Nevelési tanácsadás
-Logopédiai ellátás
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya önállóan működő
és gazdálkodó, maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint
végzi. Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, finanszírozása kiskincstári rendszeren
keresztül történik, jogutódja a Városi Gondozási Központ megnevezésű költségvetési szervnek.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (az SZMSZ, Házirend, stb.) a társult önkormányzatok határozataikkal hagyják jóvá. Az
alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás dokumentumait
(költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
A társult önkormányzatok közigazgatási területén történő működéssel kapcsolatos iratokat, legalább
másolatban a telephelyen is őrizni kell, melyért a telephelyen írásban ezzel megbízott dolgozó felel.
Az intézmény által ellátott feladat:
- Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül tevékenysége körében az alábbi szociális
alapszolgáltatást nyújtja:
- tanyagondnoki szolgáltatást
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
- támogató szolgáltatást
- közösségi ellátásokat
- nappali ellátást
Idősek Klubja
Fogyatékosok Klubja működtetésével.
- Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása tevékenysége körében szakosított ellátást biztosít
- Idősek Otthona
- Időskorúak gondozóháza működtetésével.
Az intézményi társulás a szociális alapszolgáltatások körét a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásával kibővítette. 2008. április 25-től Hunya Község közigazgatási területén is az
intézményi társulás által fenntartott intézmény biztosítja az étkeztetést. A szociális étkeztetés
ellátására az intézmény hatályos működési engedéllyel rendelkezik.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola működéséhez szükséges pénzeszközöket a
tagok az alábbiak szerint biztosítják:
 A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete- intézményvezető kimutatása alapján- igényli le, melynek jogszerű
felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint kell
gondoskodni.
 A működési kiadásoknak a normatív állami támogatásából – általános és kistérségi és a saját bevétel által nem fedezett részét társult önkormányzatok közigazgatási
területéről beiskolázott tanulók valamint a tagintézmény vonatkozásában a település
szerinti tag önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva

95



utalásával azonos ütemezésben, amennyiben a társult község közigazgatási területén
van oktatás. Az esetleges tagönkormányzati támogatás mértékét, a felek tételes
kimutatás alapján az intézményi költségvetésben kötelesek meghatározni. A
székhelyre történő beszállításról Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata
köteles gondoskodni, azzal, hogy a beutazás miatt a mindenkori költségvetési
törvényben megállapított normatív támogatás a települési önkormányzatot illeti meg
tételes elszámolás alapján a 2006. évi CXXVII. Törvény 8. számú mellékletének IV.
2.2.1. b) pontjában foglaltakra figyelemmel. A társult önkormányzatok területéről
beiskolázott tanulók vonatkozásában a megelőlegezett költségek tekintetében az
előlegezést biztosító Gyomaendrőd Város Önkormányzata jogosult a késedelmi
kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
Írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat
felé az azonnali beszedési megbízást kell kiadni
A normatív állami támogatás a saját bevétel és a működési kiadása közötti
különbözetet (a közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) a közösen fenntartott
költségvetési intézmény bankszámlájára utalják a tagönkormányzatok.

A Térségi Humánsegítő Szolgálat működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az alábbiak
szerint biztosítják:
 A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete- az intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek
jogszerű felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint
kell gondoskodni.
 A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás által nem fedezett részét az
egyes települések tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját
költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalással azonos ütemezésben.
Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati
támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap eredménytelen
elteltét követően az intézményvezetője jogosult szüneteltetni az ellátást. Az
előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító önkormányzatok jogosultak
a késedelmi kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese. Írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő
önkormányzat felé az azonnali beszedési megbízást kiadni.
 A normatív állami támogatás és a működési kiadása (utazási költségek) közötti
különbözetet, valamint a közös igazgatás településre eső költséget, amennyiben nem
térül meg a normatívából, azt a felek előzetes egyeztetési eljárás lefolytatását
követően térítik meg.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya működéséhez
szükséges pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják:
 A szociális alap normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete- az intézmény vezetője által összegzett a tag települési
önkormányzatok valamint az intézményvezető, kimutatása alapján- igényli le,
melynek jogszerű felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye
szerint kell gondoskodni.
 A működési kiadásoknak a szociális alap normatív állami támogatás, a kistérségi
feladat ellátás miatt járó többlet normatíva és a telephelyen beszedett saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes telephelyek tekintetében a település szerinti tag
önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalásával azonos
ütemezésben. A normatívákból és saját bevételekből esetlegesen meg nem térülő,
költségek fentiek szerinti megtérítését csak a település közigazgatási területén
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teljesített szociális alapellátás vonatkozásában kérheti Gyomaendrőd
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Város

A közösen fenntartott intézmények gazdálkodása:
 A közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzati
Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezi, de a költségvetés
elkészítéséhez a tag önkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak
 Az intézmények éves költségvetésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti
költségeket, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola esetében lebontva a
társult önkormányzatok területéről beiskolázott tanulókra valamint a tagintézményre,
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
esetében lebontva a telephelyekre is, a közös igazgatás költségeit, figyelemmel a 4.3.
c) pontban foglaltakra, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.
 Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének
elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testülete egyetértése
szükséges.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a társulás által fenntartott intézmények költségvetésének
alakulását 2006-2010-es években, melyből látszik, hogy az intézmények az állami normatívából,
önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból, saját bevételekből összességében, egyre csökkenő
összegből kell, hogy a feladat ellátást biztosítsák. Ez egyre nagyobb megszorító intézkedéseket,
átszervezéseket kíván az intézmények vezetőségétől:
Adatok E Ft-ban
2006 évi terv

Intézmény
megnevezése
Össz.kiadás

Rózsahegyi Kálmán
Ált.Isk.
Hunya Csárdaszállás
Városi Gondozási
Központ
Családsegítő
szolgálat

Saját bev. Normatív
támogatás

Önk.kieg.tám

Összes tám.

80 534

230 515

242 870

12 355

149 981

67 921
382 915

30 787
179 749

37 134
195 666

7 500

37 134
203 166

34 001

3 107

16 100

14 794

30 894

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.
Hunya
Csárdaszállás
Városi Gondozási
Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

240 731

2007. évi terv
13 094
143 623

84 014

227 637

36 304
31 558
401 601

1 696
1 148
154 050

17 617
16 444
194 220

16 991
13 966
53 331

34 608
30 410
247 551

35 526

8 920

18 263

8 343

26 606

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.(Gyomaen
drőd)
Hunya
Csárdaszállás

256 504

2008. évi terv
25 658
137 875

92 971

230 846

2 838
12 889

0
3 754

2 838
4 881

2 838
9 135

0
4 254
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Térségi Szociális
Gondozási Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

443 558

211 799

220 507

11 252

231 759

40 364

14 193

18 143

8 028

26 171

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.
Térségi Szociális
Gondozási Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

249 026

2009. évi terv
23 128
139 452

86 446

225 898

428 322

206 252

192 451

29 619

222 070

38 437

12 988

17 451

7 998

25 449

236 385

2010. évi terv
22 431
115 819

98 135

213 954

410 512

212 252

158 536

39 724

198 260

44 946

19 401

16 303

9 242

25 545

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.
Térségi Szociális
Gondozási Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Hunya Község
Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata,
Kardos Község Önkormányzata, Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Örménykút Község
Önkormányzata és Kétsoprony Község Önkormányzata 2000. március 17-én megállapodást kötött a
településeken keletkezett kommunális szilárd hulladékok szelektív összegyűjtésére, szállítására és
kezelésére, valamint egy regionális hulladéklerakó létesítésére. A hulladéklerakó 2004. december 31én kapta meg a működési engedélyt. A hulladékkezelőt 2005. óta a működtetésre kiírt közbeszerzés
nyertese, a Remondis Kft. üzemeltette. Miután a Legfelsőbb Bíróság a Települési Önkormányzatok
és a Kft. közötti üzemeltetési szerződést 2009-ben érvénytelennek nyilvánította, a települések
létrehozták a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, melynek célja a
köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és gazdaságos megvalósításának segítése, a
hulladékkezelő és a hozzá tartozó gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokkal,
kötelezettségekkel és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatala. A Társulás tagjai 2010ben úgy döntöttek, hogy a hulladékkezelő üzemeltetésére gazdasági társaságot hoznak létre. A
Regionális Hulladékkezelő Kft-t 2010. július 13-án jegyezte be a Békés Megyei Cégbíróság.
2003-ban Szarvas Város Önkormányzata, Mezőtúr Város Önkormányzata, Kunszentmárton
Város Önkormányzata, Békés Város Önkormányzata, Sarkad Város Önkormányzata, Gyula Város
Önkormányzata, Mezőberény Város Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata,
Dévaványa Város Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata, Doboz Nagyközség
Önkormányzata, Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata és
Orosháza Város Önkormányzata létrehozta a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetét. A
társulás célja a csípő-szúnyog gyérítés területén való együttműködés. A társulás önálló jogi
személyiséggel nem rendelkezik, székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviselője: Várfi
András Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere. Az alapító települések közül
időközben kilépett Kunszentmárton és Békés Város Önkormányzata, valamint Csárdaszállás Község
Önkormányzata, így a társulás jelenleg 13 tagból áll.
A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő
gazdálkodó szervezetek, a intézmények 2008. szeptember 1-jétől a közoktatási törvényben
(meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző
központot (TISZK) hozhattak létre.
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A szabályozás alapján a térségi integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény,
hanem a szakképzés feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése
támogatás.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
tekintetében - a Berettyó-Körös Szakképzés-szervezési Társulás tagja, Battonya, Sarkad, Szarvas,
Szeghalom településekkel.
Évente több alkalommal ülésezik a TISZK, mely során a működéssel kapcsolatos dokumentumok
felülvizsgálata, pályázatok elkészítése a feladat.
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VIII. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ INÉTZMÉNYEK
BEMUTATÁSA
Önkormányzati intézmények 2010. júliusi állapot szerint

Intézmény neve

Alapító
Székhelye okirat,
működési
engedély
száma

Közoktatási intézmények
Rózsahegyi
Népliget
Kálmán
út 2.
Kistérségi
Általános Iskola
Kis
Bálint Fő
út
Általános Iskola 181.
és Óvoda
Kner Imre
Hősök út
Gimnázium,
43.
Szakközépiskola
és Kollégium
Városi Alapfokú Kisréti
Művészetoktatási út 27.
Intézmény
Közművelődési intézmény
Közművelődési, Kossuth
Közgyűjteményi út 9.
és
Turisztikai
Szolgáltató
Intézmény
Határ Győző
Kossuth
Városi Könyvtár út 50.
Szociális intézmények
Térségi Szociális Mirhóhát
Gondozási
i út 3-5.
Központ
Térségi
Fő út 2.
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Nevelési
Tanácsadó,
Logopédiai
Intézet,
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya

Intézményvezető

16/2010.
Farkas
(IV. 28.) Int. Zoltánné
Társ. Hat.
14/2010.
(I.28.) KT.
hat.
119/2010.
(III.25.) KT.
hat

Megbízás
kezdete

Megbízás
lejárta

Az
intézmény
alkalmazo
tti
létszáma

2008. 08. 16. 2013. 08. 16. 73

Fülöp Istvánné 1998. 08. 16. 2009. 08. 16. 82
Ágostonné
2009. 08 16. 2014. 08. 16.
Farkas Mária
Dr.
Kovács 2010. 08 15. 2015. 08 15. 45
Béla

225./2009. Holubné
(V.28.) KT. Hunya Anikó
hat

2006. 08. 18. 2011. 08. 18. 18

119/2010.(II Megyeriné
2004. 01. 31. 2009.01. 31. 8
I.25.)Kt. hat. Csapó Ildikó
Dr
Szonda 2009. 05. 01. 2010. 05. 01.
István
2010. 05. 01. 2015. 05. 01.
225/2009.
Hajdú László
1997. 12. 01. 2007. 11. 30 7
(V. 28.) KT. Dinyáné Bánfi 2008. 01. 01. 2013.01.01.
hat.
Ibolya
9/2010. (III.
25.)
KT.
hat.
15/2010.
(IV.28.)
KT. hat.

Gellai Józsefné 1999. 12. 17. határozatlan
Mraucsik
2007. 06.01. idejű
Lajosné
2012.06.01.
Czikkely Erika 2000. 09. 01. határozatlan
idejű
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136

14

Egészségügyi intézmény
Városi
Hősök út 119/2010.
Egészségügyi
57.
(III.
25.)
Intézmény
KT. hat.
Sport és Szabadidő intézményei
Gyomaendrődi
Erzsébet
Liget Fürdő KFT. liget 2.
280/2010.
(VI.21.) KT.
hat
Varga
Lajos Szabadsá 31/2005.
Sportcsarnok
g tér 1.
(II.24.) Kt.
hat.
14/2010.
(I.28.) Kt.
hat.

Dr.
Gedei 1996. 01. 01. határozatlan 28
Margit
2008. 02. 15. idejű
Dr. Torma Éva
2013. 02. 15.
Szabados
2007. 02. 01. 2009. 06. 01.
Krisztin
2009. 06. 01. 2014. 06. 01.
Kovacsics Imre 2010. 07. 01. 2010. 09. 01.
Gurin László
Gábrel Trade
BT.

2005.03.01.

2010. 02. 28.

2010.03.01.

Kner Imre
Gimnázium,
Szakközépiskol
a és Kollégium
üzemelteti
Összesen:8 önkormányzati fenntartású és 3 intézményi társulás fenntartású intézmény
2010. júliusában megállapodás alapján önkormányzati feladatellátásban résztvevő egyéni
vállalkozások, szervezetek
Óvodai feladatellátás
Intézmény neve

Székhelye

Fenntartó

Közokt. megállapodás időtartama

Vásártéri Óvoda

Vásártéri
ltp.27/B/1.

Varjú Judit

2004. július 01. napjától határozatlan
időre

Napsugár
Óvodák

Fő út 85.

Szmola
Magdolna

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Selyem Úti
Óvoda

Selyem út 101.

Szabó
Istvánné

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Csemetekert
Óvoda

Blaha út 8.

Bárdi
Zoltánné

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Tulipános Óvoda Polyákhalmi út 1.

Giricz Ilona

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Margaréta Óvoda Tompa út 11.

Kovács
Péterné

2009. június 30. napjától határozatlan
időre

Közművelődési feladatellátás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templárius Alapítvánnyal Gyomaendrőd, Martos F. u. 5. - a 45/2006 (II. 23.) KT. számú határozattal közművelődési
megállapodást kötött, hogy az Endrődi Közösségi Házat - Gyomaendrőd, Blaha u. 21. közművelődési intézményként az 1997. évi CXL tv. 76. §. (2) bekezdésében valamint a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet 4. §-ában foglalt feladatok teljesítése
érdekében működtesse határozatlan időtartamra.
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Az önkormányzati intézményhálózatban bekövetkezett változások részletezése
Közoktatási intézmények
Az óvodai feladat ellátása 1999. július 1.-től a Vásártéri Óvoda, 1999. augusztus 1.-től az
öregszőlői óvoda Tulipános Óvoda néven, a Selyem úti, Blaha úti, Kossuth úti Óvodák, valamint a
Szabadság úti és a Fő úti óvoda Napsugár Óvodák néven közoktatási megállapodás keretében
történik.
A 116/2004. (IV. 29.) KT sz. határozat alapján, a Jókai úton lévő intézményben, Margaréta Óvoda
néven, közoktatási megállapodás keretében történik az óvodai nevelés.
Gyomaendrődi Százszorszép Óvodai Oktató Kht. képviseletében Dr. Csoma Antal Gáborné
jelezte, hogy a 2006/207-es nevelési év végével nem kívánja tovább működtetni a Százszorszép
Óvodát. Dr. Csoma Antal Gáborné a Gyomaendrődi Százszorszép Óvodai és Oktató Közhasznú
Társaságot felszámolással szüntette meg. Békés Város Jegyzője a Gyomaendrődi Százszorszép
Óvoda működési engedélyét a Kht. kérésének megfelelően 2007. augusztus 01. napjával visszavonta.
A Képviselő-testület 2007. májusi testületi ülésén úgy határozott, hogy a Százszorszép Óvoda
működtetését a 2007/2008. tanévtől a Kis Bálint Általános Iskola tagintézményeként
önkormányzati fenntartásban kívánja megoldani. Az intézmény a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt.
határozat alapján Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda lett.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a 2006/2007-es tanévben óvodai
feladatok ellátását is biztosította Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területén. Azonban a
csökkenő gyermeklétszám miatt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola nem felelt meg a
költségvetési törvény által előírt, a kistérségi normatíva igénylés feltételeinek sem az óvodai, sem az
általános iskolai oktatás területén. A társulást alkotó három önkormányzat olyan megoldást keresett,
mellyel az óvodai és általános iskolai feladatellátás biztosítása mellett a kistérségi normatívák
igénylési feltételeinek is megfelel az intézmény.
Hunya Község Önkormányzata a gyomaendrődi óvodai feladatellátáshoz hasonlóan, az
óvodai és általános iskolai feladatellátás kiszervezésével oldotta meg a fennálló problémát: az
egyház működteti az óvodát és az általános iskola 1-4 évfolyamát, így az óvodás korú és 1-4
évfolyamos gyermekek helyben tartását meg tudta oldani, a felső tagozatos tanulók szülei pedig
választhatnak az intézményi társulás illetve más oktatási intézmény között.
Csárdaszállás Község Önkormányzata is az óvoda és az alsó tagozat helyben tartása mellett
döntött, a felső tagozatos tanulók Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába utaztatása
mellett. Az óvodai feladatellátás kikerül az intézményi társulás feladatellátásából és a feladat-ellátási
szerződés megkötésével a Kis Bálint Általános Iskola biztosítja a csárdaszállási óvodáskorú
gyermekek óvoda ellátását 2007. szeptember 01. napjától. Az alsó tagozatos gyermekek iskolai
nevelése-oktatása a Csárdaszállási telephelyen 1 csoportban valósul meg, mely így az előzetes
számítások szerint megfelel a kistérségi normatíva igénylés feltételeinek- a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola látja el a feladatot.
Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban résztvevő közhasznú társaságok adatait:
Kht. megnevezése, címe

Fenntartott óvoda megnevezése,
címe

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Vásártéri Óvoda
Kiemelten Közhasznú Kft.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri
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Óvodavezető
neve
Varjú Judit

ltp.27/1.

27/1.

Csemetekert Óvodai Oktató nonprofit
Kft.

Csemetekert Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.

Bárdi Zoltánné

Selyem úti Óvoda

Szabó Istvánné

Gyomaendrőd, Micsurin u. 25.
Gyermekliget Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101

Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft.

Tulipános Óvoda

Giricz Ilona

Gyomaendrőd Sugár 59.

5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u.
1.

Szmola Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft.

Napsugár Óvodák
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 85

Szmola Magdolna

Margaréta Óvoda

Kovács Péterné

Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
Gyomaendrődi Margaréta Óvodai
Oktató Nonprofit Kft.

5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4

Gyomaendrőd, Tompa u. 11.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány (Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. sz.) fenntartásában működik a bölcsődei és
családi napközi feladatellátást biztosító Csoda-Vár Bölcsőde. A feladat ellátást a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 292/2006. (XI.2.) Kt. határozat alapján kötötte meg.
Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban bekövetkezett változásokat:
Óvodák
Gyermeklétszám
Csoportszám
Alkalmazotti létszám*
200
7200
8

200
8
-

200
9-

200
6-

200
7-

201
0

200
7

200
8

200
8
-

200
9-

200
6-

200
7-

201
0

200
7

200
8

200
8
-

200
9-

Férő-hely

200
6200
7

Bölcsőde

20

20

20

20

20

2

2

2

2

4g

4g

4g

4g

Óvoda

74

69

69

69

74

3

3

3

3

6p

6p

6p

6p

3d

3d

3d

3d

5p

5p

5p

200
9

200
9

200
9

201
0

Vásártéri

1g
Napsugár
Fő úti

50

36

35

34

33

1

1
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1

1

5p

Szabadság
úti

30

30

30

30

30

1

1

1

1

4d

4d

4d

4d

Selyem úti 90

90

90

90

90

3

3

3

3

6p

6p

5p

5p

3d

3d

3d

3d

5p

6p

5p

5p

3d

3d

3d

3d

2p

2p

2p

2p

2d

2d

1d

1d

6p

6p

7p

7p

4d

4d

4d

4d

5g

5g

5g

5g

Csemetek
ert Óvoda
(Blaha )**

83

Tulipános
**

40

Margaréta
(Jókai úti)

82

79

76

83

80

3

3

3

3

7
37

38

28

21

2

2

2

2

7

Csoda-Vár 24

90

20

91

20

90

20

88

20

3

3

1

1

3

3

1

1

Bölcsőde
* p= óvodapedagógus, d= dajka, g= gondozónő
** családi napközi tevékenységet lát el a Tulipános óvoda 2008. szeptember 1-től, a Csemetekert
Óvoda 2007. január 1-től,
Tulipános Óvodában 2006. 01. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 30 főről 40 főre
emelkedett.
Selyem úti óvodában 2006. 09. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 81 főről 90 főre
emelkedik.
A Jókai úti óvodában 2006. 07. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 70 főről 82 főre
emelkedett
A táblázat adataiból látható, hogy az óvodák gyermeklétszámai az engedélyezett létszám körül
mozog kivéve a Napsugár Óvoda Fő úti telephelyén és a Tulipános Óvodában. A csökkenő
születések száma és a „gyermekelszívás - szabad intézményválasztás” az említett óvodákban érezteti
elsőként hatását.
A következő táblázatban az önkormányzati támogatás összegének változását mutatjuk be:
Önkormányzati támogatás
(az összegek bruttóban értendőek)
2007

2008

2009

2010

Vásártéri
Bölcsőde

3.336.720 3.475.500 3.475.500 3.132.000

Óvoda

7.151.280 7.450.320 7.805.256 6.608.160

Napsugár
Fő úti

2.865.000 3.367.800 3.367.800 3.156.120
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Szabadság
úti

3.150.000 3.283.200 3.283.200 2.970.000

Selyem úti

8.249.400 8.618.400 8.612.280 7.819.200

Blaha

7.470.600 7.768.800 7.805.256 6.608.160

Tulipános

4.047.000 4.252.800 3.087.720 2.010.000

Jókai

7.408.200 7.744.080 7.738.824 7.015.920

Csoda-Vár
Bölcsőde

1.850.400 1.611.390 1.611.390 2.880.000

A ciklus idején az óvoda épületekben elvégzett felújítások
Megnevezés

2007.

2008.

2009.

2010.

felújítás

felújítás

felújítás

felújítás

Selyem úti

-

400.000

400.000 -

Blaha úti

-

400.000

400.000 -

Vásártéri

-

400.000

400.000 -

Napsugár

-

400.000

400.000 -

Tulipános

-

400.000

400.000 -

Margaréta

-

400.000

400.000 -

Összesen

-

2.400.000

2.400.000 -

A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdésében
kötelező feladatként előírja az önkormányzati minőségirányítási program elkészítését az
önkormányzati intézményfenntartók számára. A rendelkezés arra a tényre vezethető vissza, hogy a
magyar közoktatásban az 1980-as években megszűnt a tanfelügyeleti rendszer, a közoktatási
intézmények szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése háttérbe szorult az intézmények pénzügyi
és törvényességi ellenőrzése mellett.
Az intézményeknek az önkormányzati minőségirányítási programmal koherens, arra épített
programot kellett létrehozniuk 2004. június 30. napjáig. 2004. márciusi testületi ülésen a képviselőtestület elfogadta az önkormányzati minőségirányítási programot 2004-2008-as időtartamra, majd
elfogadta az önkormányzati minőségirányítási programot 313/2008 (VII:28.) Kt. határozattal 20082010–es időszakra.
A minőségirányítási programok az intézmények többi alapdokumentumával összhangban kell
legyenek ezért került sor a pedagógiai programok, az SZMSZ-ek és házirendek folyamatos
felülvizsgálatára, fenntartói jóváhagyására. A felülvizsgálata lezárult s az oktatási intézmények
alapdokumentumai az oktatási törvényben előírtaknak mindenben megfelelnek. Az önkormányzati
minőségirányítási program elfogadásával a képviselő-testület minőségfejlesztési rendszer
működtetését is vállalta, melynek működtetéséről minden év szeptemberi ülésén egy tanévre
visszamenőlegesen számol be az oktatási előadó.
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Alapfokú Oktatási Intézmények
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
CIX. törvény módosította. A módosító törvény 51. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte a
Közoktatási törvény 95/A.§ (11) bekezdését, mely az Oktatási Hivatal engedélyezéssel kapcsolatos
hatásköréről rendelkezett. A változások értelmében 2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és
osztálylétszám engedélyezése a továbbiakban nem tartozik az Oktatási Hivatal hatáskörébe, de
hatósági ellenőrzés keretében továbbra is ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra
vonatkozórendelkezések megtartását. E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az
intézményfenntartók hatásköre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 527/2008. (XII. 18.) Gye. Kt.
határozatával két oktatási intézményt érintve meghatározta a beiskolázási körzethatárokat, mely
2009. január 01. napjától irányadóak és az alapító okiratok egységes szerkezetében megjelölésre
kerültek. A beiskolázási körzethatárokat a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a
normál helyzetű tanulók százalékos arányának megfelelően kellett kialakítani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 464/2008. (XI.27.) számú határozatával elfogadta a
Gyomaendrőd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét valamint
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a 33/2008. (XI.27.) számú határozatával
elfogadta Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatainak Intézményfenntartói
Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét.
Az alapfokú oktatás ellátásában nem önkormányzati fenntartású általános iskola is részt vesz
1995 óta. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásban működik,
fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Az iskola 8 évfolyammal működik, évfolyamonként 1
osztállyal, és a beiskolázási körzete Gyomaendrőd Város Közigazgatási területe. 2007. szeptember 1től óvodai feladat ellátást is biztosít. Az engedélyezett férőhelyszáma: 288 fő. Tanulólétszáma a
2009/2010-es tanévben 221 fő, óvodás létszám 6 fő.
A városban a két önkormányzati fenntartású alapfokú oktatási intézményben, a tanköteles gyermekek
beiratkozását a körzethatárok határozzák meg és az Közoktatási törvényből (13.§ (1) bekezdés)
adódó szabad iskolaválasztás lehetősége. Az egyházi fenntartású intézmény esetében a tanköteles
gyermekek beiratkozási körzete az egész város területére kiterjed a Közoktatási törvény 82.§ (6)
bekezdése alapján. Ezért a városban lévő három (két önkormányzati fenntartású és egy egyházi
fenntartású) alapfokú intézményben nem azonosak a feltételek a beiratkozást illetően.
Gyomaendrőd lakosság számának és tanköteles - tanulói számának változását az alábbi
táblázatban mutatjuk be:
év
lakos
tanköteles korú
2007.
15.144 fő
1.933 fő
2008.
14.758 fő
1.700 fő
2009.
14.768 fő
1.667 fő
2010.
14.593 fő
1.603 fő
Megfigyelhető, hogy a népesség csökkenésével a tankötelesek száma is csökken, ami a beiratkozott
tanulók számánál is megfigyelhető. Országos tendenciaként jelentkezik a gyermekek számának
csökkenése, melynek jelenlétét településünkön is megfigyelhetjük.
A közoktatási intézmények önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szervek.
Az alábbi táblázatokban tekinthető át intézményenként a tanulólétszám, csoportlétszám és
alkalmazotti létszám változása, az előzőekben leírtak következményeként:
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola az endrődi településrészen látja el gyermekek
alapfokú oktatását-nevelését. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és
csoportszámok változásait:
Az intézmény tagintézménye - Általános Iskola - Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz. 1-4. Évfolyamok
Az intézmény telephelyei
- Speciális tagozat – Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz.
- Diákotthon - Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
2006/2007 tanév

2007/2008 tanév

2008/2009 tanév

2009/2010 tanév

Oktatási
feladat

Tanulók Csoport
létszáma számok

Normál tag

374

16

377

17

368

18

379

18

Speciális tag

25

3

30

3

32

3

24

3

Diákotthonnapközi

24-256

2-12

27-270

2-12

289

14

316

15

1

13

1

15

1

13

1

Csárdaszállás 13

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 20/2010. (VI.23.) számú határozatával az
alábbi létszámokat és csoportszámokat engedélyezte a 2010/2011-es tanévre
2010/2011-es tanév
Oktatási feladat

Tanulók létszáma

Csoport
számok

Normál tag

364

18

Speciális tag

18

2

Diákotthon- napközi

301

14

Csárdaszállás

15

1

A tanuló létszámok hullámszerű változása figyelhető meg.
A speciális tagozaton létszámcsökkenés jelentős, mert az integrált nevelés – esélyegyenlőség
megteremtésével csak azon tanulók maradtak a tagozaton, akik egészségügyi állapotukból adódóan,
szakértői vélemény alapján nem integrálhatók. A diákotthoni feladatellátására városunk
településszerkezetéből adódóan van szükség: sok a külterületen lakó gyermek, tanuló.
Kis Bálint Általános Iskola a gyomai településrészen látja el az alapfokú oktatás és nevelés feladatát.
Az elmúlt négy év során változás volt. A Százszorszép Óvoda és a Csárdaszálláson lévő óvoda
működtetését a 2007/2008. tanévtől Kis Bálint Általános Iskola látja el.
Az intézmény telephelyei
•
Iskolai feladatellátás: Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
•
Óvodai feladatellátás: Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.,
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
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Csoport
számok

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2006/2007 tanév
2007/2008 tanév
2008/2009 tanév
2009/2010. tanév
NevelésiOktatási
feladat

Tanulók Csoport
létszáma számok

Óvoda

-

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

-

113-12

4-1

113-14

4-1

104-14

4-1

Ált.iskola 575

25

539

24

536

22

501

22

Napközi

11

334

12

265

10

240

11

318

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2010. (VI.24.) számú
határozatával az alábbi létszámokat és csoportszámokat engedélyezte a 2010/2011-es tanévre
2010/2011-es tanév
Oktatási feladat

Tanulók létszáma

Óvoda

Csoport számok
84-10

4-1

Ált.iskola

508

22

Napközi

277

12

Az intézményben a tanulólétszám csökkenése nem olyan nagymérvű, mert főleg az endrődi
településrészt érinti a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda gyermekelszívó hatása.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az alkalmazotti létszám változásait:
2006/2007
ped.:46
okt. seg.:4
techn.:24
könyvtáros:2
Hunya-p:10
Csárdaszállás:
7
Kis Bálint Általános ped.:52
Iskola és Óvoda
technikai:22
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola

2007/2008
ped.:40
okt. seg.:4
techn.:24
könyvtáros:2
Hunya-p:0
Csárdaszállás:3

2008/2009
ped.:40
okt. seg.:4
techn.:24
könyvtáros:2
Hunya-p:0
Csárdaszállás:3

ped.:45
óvodap.:8
technikai:28
Csárdaszállásóvodap.:1
Csárdaszállástech..:0

ped.:45
óvodap.:8
technikai:28
Csárdaszállásóvodap.:1
Csárdaszállástech..:0

2009/2010
ped.:41
okt. seg.:4
techn.:23
könyvtáros:0
Hunya-p:0
Csárdaszállás:
3.
ped.:45
óvodap.:8
technikai:28
Csárdaszállásóvodap.:1
Csárdaszállástech..:1

Az alkalmazotti létszám változása a tanköteles tanulók létszámának változását követi.
Megfigyelhető, hogy a differenciált oktatás megszervezése, a tanulók értelmi és szociális helyzete
tekintetében a pedagógus létszám nem csökkenthető a tanuló létszám csökkenés arányában.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS önkormányzati intézménye a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő
pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el.
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Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik a kötelező feladatellátás körébe, azonban az
Önkormányzat mindig is fontosnak tartotta, hogy ehhez a közszolgáltatáshoz is hozzájussanak a
gyomaendrődi lakosok.
Településünkön két alapfokú művészetoktatási intézmény működött 2008. szeptemberéig:
- önkormányzati fenntartású: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- alapítványi fenntartású: Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyeztetések alapján döntött a
172/2008. (IV. 24.) határozatával arról, hogy a 2008/2009-es tanévtől a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány fenntartásában működő Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonásáról. Az összevont intézmény megfelelt a Szakmai
Minősítésnek, mely öt éves időtartamra szól.
Az iskola a város művészeti életének központja, a városi ünnepek nem múlnak el közreműködésük
nélkül.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzései a következő:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Színművészet-bábművészet ág: színjáték tanszakkal
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
Hunya Község közigazgatási területén - Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2006/2007 tanév 2007/2008 tanév
Oktatási Tanuló
feladat
k
létszám
a

Csopo
rt
számo
k

Tanuló
k
létszáma

2008/2009 tanév

Csopo

Tanuló

számo

k
létszáma

rt
k

2009/2010. tanév

Csopo

Tanuló

számo

k
létszáma

rt
k

Csopor
t
számo
k

zene

45

5

71

5

120

13

117

13

képző

105

8

45

3

148

10

361

21

Tánc*

140

12

17

2

421

26

421

26

Szín és

28

2

27

2

41

2

17

1

109

bábművé
szet
összesen

318

27

160

12

730

51

650

45

*2004/2005 tanévtől balett képzés, 2008/2009 tanévtől néptánc, kortárstánc és társastáncképzés
A táblázatból jól látható, hogy az iskola tanulói létszáma az újabb tanszakok beindításával
folyamatosan nőtt. Azonban azt is látnunk kell, hogy a tanulói létszám folyamatos emelése nem
szünteti meg az iskola finanszírozási gondjait.
Az oktatási törvény 2005. január 1-i módosításával egyértelművé vált, hogy az állam egyre kisebb
mértékben kívánja finanszírozni az alapfokú művészetoktatást, folyamatosan szűkíti támogatását: a
térítési- és tandíjakra vonatkozó egyre szigorodó szabályokkal valamint az alapfokú
művészetoktatási intézmények minősítési eljárásának bevezetésével a magasabb színvonalú oktatást
végző iskolák differenciált támogatásával.
Az oktatási törvény előírja, hogy az oktatási intézményeknek rendelkezniük kell feladataik
ellátásához szükséges feltételekkel: állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám
legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2010. (VI.24.) határozata
alapján a 2010/2011. tanévben a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezte azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása
csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles a szeptemberi Képviselő-testületi
ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra
benyújtani.
2010/2011. tanév
Oktatási feladat

Tanulók létszáma

Csoport számok

zene

113

11

képző

121

8

Tánc*

297

22

Szín és bábművészet

16

1

összesen

547

42

Az összevonást követően a művészetoktatásban résztvevő tanuló létszám is csökkenő tendenciát
mutat, mely a népesség/gyermeklétszám csökkenésének, térítési- és tandíj fizetési kötelezettségnek
lehet a következménye.
A következő táblában az alkalmazotti létszám változását mutatjuk be, mely az összevonást követően
nem változott.
Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

2006/2007
ped.:15
technikai:3

2007/2008
ped.:12
technikai:2
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2008/2009
ped.:16
technikai:2

2009/2010
ped.:16
technikai:2

Középfokú oktatás
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium az alábbi képzéseket biztosítja a
jelentkezők számára: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam), gimnáziumi
oktatás négy évfolyammal, kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi
felkészítésben résztvevők öt évfolyamos képzése. Közbiztonsági-rendészeti fakultáció, utazás és
Turizmus fakultáció, közgazdasági fakultáció, kereskedelmi-marketing fakultáció. Kollégiumi
ellátást biztosít az intézmény, mivel a beiskolázási körete nem korlátozódik csak a város területére.
Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv,
a Képviselő-testület 14/2010. (I.28.) számú határozat 1. pontja alapján a Varga Lajos Sportcsarnok
üzemeltetését is végzi.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2006/2007 tanév

2007/2008 tanév

2008/2009 tanév

2009/2010. tanév

Oktatási
feladat

Tanulók
létszáma

Csoport

oktatás

357

13

352

12

346

12

352

12

2

63

2

63

2

45

2

kollégium 61

számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2010. (VI.24.) számú
határozatával az alábbi létszámokat és csoportszámokat engedélyezte a 2010/2011-es tanévre a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben azzal, hogy amennyiben a tanulói
létszám változása csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles az augusztusi
Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat
újból elfogadásra benyújtani.
2010/2011. tanév
Tanulók létszáma

Csoport számok

oktatás

333

11

kollégium

45

2

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az alkalmazotti létszám változásait:
Kner Imre
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

2006/2007
ped.:30
technikai:17

2007/2008
ped.:27
technikai:17

2008/2009
ped.:28
technikai:17

2009/2010
ped.:28
technikai:17

A pedagógus létszám nem csökkenthető a tanuló létszám csökkenés arányában, mert a megfelelő
oktatói létszám egyik szükséges feltétele a differenciált oktatás megszervezésének, a tanulók
tehetséggondozásának, a sikeres érettségi és felvételi vizsgára való felkészítésének.
A középiskolai oktatásnál meg kell említenünk az FVM ASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA BETHLEN
GÁBOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT, mely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium fenntartásában működő középfokú oktatási intézmény.
Az intézmény mind szakiskolai mind szakközépiskolai képzést nyújt:
Szakiskolai képzés:
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Faipari szakmacsoport - Asztalos
Nyomdaipari szakmacsoport – Segédgépmester, Segédkönyvkötő
Vendéglátás- idegenforgalmi szakmacsoport – Szakács, Vendéglátó eladó
Mezőgazdasági szakmacsoport Általános állattenyésztő, Falusi vendéglátó, Gazda
Élelmiszeripari szakcsoport: Baromfifeldolgozó ipari szakmunkás, Pék-cukrász, Tejkezelő,
Tejtermékgyártó
Szakközépiskolai képzés:
 Közgazdasági szakcsoport
 Kereskedelmi-marketing szakcsoport
 Mezőgazdasági szakmacsoport
Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
 Hulladékgazdálkodási technológus
 Vadgazdálkodási technológus
Intézmény személyi és tárgyi feltétételei lehetővé teszik, hogy megfelelő számú érdeklődő
esetén mind a mezőgazdasági, mind az ipari szakmákban iskolarendszeren kívüli képzést, felnőtt
tanfolyamokat szervezzen az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék szerint.
Az intézmény tanulóinak létszáma a 2009/2010.-es tanévben: 521 fő.
A 2008/2009-es tanévtől Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 369/2008 (IX.25.) határozata
és a 379/2009. (X. 1.) határozata alapján támogatásban részesíti a nevelési-oktatási intézmények
úszásoktatásban résztvevő gyermekeit/tanulóit, függetlenül attól, hogy az intézmény milyen
fenntartásban működik.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk az intézmények támogatását:
Intézmény

Létszám/összeg/hó-hét
2008/2009

2008/2009

2009/2010

2009/2010

Óvodák

328/300/9 hó

362/600/9 hó

886.000 Ft

1.954.800Ft

Rózsahegyi K. Ált.
Isk.

160/300/9 hó

90/600/24 hét

432.000 Ft

1.296.000 Ft

Kis Bálint Ált. Isk.

183/300/9 hó

54/600/12 hét

493.000 Ft

388.800 Ft

47/600/24 hét
Kner Imre Gimn.

820/300/9 hó

294/ 600/18 hét

676.800 Ft
2.214.000 Ft

23/600 8 hét
(emelt szintű
érettségit tevők)
Szent Gellért Kat. Ált.
Isk.

az érintett
29/600/36 hét
tanulók/300/9
hó

FVM AszK,
Szakképző sk.

-

65/600/18 hét

Összesen:
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3.175.200 Ft
110.400 Ft

213.000 Ft

626.400 Ft

-

702.000 Ft

4.238.000 FT

8.930.400 Ft

A támogatás növekedése figyelhető meg, mert a belépő kétszeresére emelkedett. Az úszásoktatás
támogatásával azt szeretné a város támogatni, hogy a felnövekvő ifjúság ne féljen a víztől és tanuljon
meg úszni minden gyermek.
Az intézmények normatíva támogatásban és önkormányzati kiegészítő támogatásban
részesülnek az alábbi táblázat alapján:
2006
2007
2008
2009
2010
Intézmény megnevezése
Önállóan működő és gazdálkodó
intézmények
Kis Bálint Ált. Isk.-normatív tám.
151 772 144 342 163 764 155 204 130 983
-önkorm.kieg.tám.
91 047
84 351
94 021 101 089 107 436
Rózsahegyi K. Ált.Isk.-norm.tám.
187 115 177 684 142 129 139 452 115 819
-önkorm.kieg.tám.
80 534
84 014
92 971
86 446
98 135
Kner Imre Gimnázium
119 419 116 714 109 673 111 215
97 338
-önkorm.kieg.tám.
41 648
46 944
54 407
51 406
54 451
részben önálló intézmény
Városi Zeneiskola - normatív tám.
39 027
28 087
18 380
29 123
25 965
-önkorm.kieg.tám.
11 753
16 352
21 554
22 022
20 007
Az intézmények a tanuló létszám alapján részesülnek a normatíva támogatásban. A működési
feltételek biztosításához önkormányzati kiegészítő támogatást nyújt a fenntartó. A normatíva
csökkenése az önkormányzati kiegészítő támogatás mértékének változását vonja maga után.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások
Az adatok e Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
2008. - Épület felújítás- 1.500
2009.- Nyílászáró csere- 8.000
2010.- Nyílászáró csere- 4.000, El. vez. Csere- 600, Ligeti ép. kül. vakolat tat.- 2.000, Érintés véd.
dol. Kia.- 137
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
2008. - Fő úti ép felúj. nyílász. Csere- 1.500,
2009. - Járda felújítás- 500, Óvoda külső vakolat helyreáll.- 2.000,
2010. - Fő úti ép felúj. nyílász. Csere- 600, Óvoda külső vakolat helyreáll.-1.500
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2008. - Épület felújítás- 1.500, Világítás korszerűsítése- 1.380,
2009. - Járda felújítás- 3.000,
2010. - KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ksg.- 2.200.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009 - Nyílászáró csere -1.000
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A ciklus idején pályázati támogatásból, valamint saját beruházás keretében megvalósított
önkormányzati projektek
2008. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:
Beruházás megnevezése
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda /
Százszorszép Óvoda fűtéskorszerűsítése
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Vizesblokk felújítás
Mindösszesen:

Összköltség (eFt)
6 400
4 000
10.400

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évben összesen 27 db pályázatot nyújtott
be. Az év végéig 20 pályázat elbírálása történt meg, ebből 13 részesült összesen 198 438 506
Ft támogatásban. Emellett 20 fő 14 év alatti gyermek étkeztetéséhez nyertünk
élelmiszercsomagokat, illetve IKT csomagokat a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium részére.
2008.
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
fenntartott iskolákban
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium- IKT eszközök beszerzése 30.180.000,
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás fenntartásában működő iskolákban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola- IKT eszközök beszerzése15.992.500
2009. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben összesen 18 db pályázatot nyújtott
be, továbbá 6 db 2008. évi pályázat szintén ebben az évben került elbírálásra. A 24 db
pályázatból összesen 16 db pályázat elbírálására került sor 2009. év végéig, melyből 14 db
pályázat összesen 486 503 715 Ft támogatásban részesült. 2 db pályázatunkat forráshiány
miatt utasították el.
2009.- Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda,Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola- kompetencia alapú oktatás bevezetése, a
szükséges eszközállomány beszerzése, a pedagógusok továbbképzések biztosítása - 82 000
000
2010. I. félév
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. I. félévben összesen 4 db pályázatot
nyújtott be, továbbá 7 db 2009. évi pályázat szintén ebben az évben került elbírálásra. 10 db
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pályázat elbírálása megtörtént, melyből 7 db pályázat összesen 169 952 908 Ft támogatásban
részesült. 3 db pályázatunkat forráshiány miatt utasították el. Jelenleg folyamatban van egy
2009. és egy 2010. évi pályázat elbírálása.
- Városi örökség megőrzése és korszerűsítése Gyomaendrődön - A Városháza, illetve
a Gimnázium könyvtárának homlokzati felújítási munkái, Szabadság tér parkosítása, sétány
kialakítása- Elnyert támogatás 50 000 000 Ft – Önerő 8 829 902 Ft
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése
- Nyílászárócsere és felújítás - Elnyert támogatás 11 350 000 Ft- Önerő 10 058 481 Ft
A 2004. évben készült el Gyomaendrőd Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve a 2004-2010-ig terjedő
időszakra. A terv elkészítésének előzménye a 173/2000 (VII. 27.) KT. számú határozatban
jóváhagyott Gyomaendrőd Város Közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve volt (2000-2005). Az 1993. évi LXXIX. törvény a
Közoktatásról a 85.§ (4) bekezdésében előírta a helyi önkormányzatoknak a fejlesztési terv
elkészítését.
A fejlesztési terv a városban folyó minden oktatási tevékenységi kört áttekint
intézménytípustól és fenntartótól függetlenül. Közvetlen ráhatása az önkormányzati oktatásinevelési intézményekre van. Az egyházi intézményt csak orientálja, javaslatokat, ajánlásokat
fogalmaz meg számára. Alapvető célkitűzése az, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom
által elvárt szinten működtesse a közoktatást. A feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv meghatározza a fejlesztési prioritásokat és a szervezeti-tartalmi
változások olyan keretét, amely orientálja az iskolákat és hatékonyabb oktatás felé mutat. A
fejlesztési terv a minőségi megújulás teendőinek programba foglalását is jelenti.
A fejlesztési terv 2005. szeptemberében a közoktatási intézményfenntartó társulás
megalakulását követően módosításra került.
Gyomaendrőd Város közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve a 2010-es év második felében felülvizsgálatra kerül.
A közoktatási intézmények eszközellátottságának mértéke
A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása lehetőséget ad az intézményfenntartóknak,
hogyha a 11/1994. (VI: 8) MKM rendelet 7 számú mellékletében szereplő kötelező
(minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat 2003. augusztus 31-ig nem tudták
teljesíteni, úgy legkésőbb 2008. augusztus 31-ig ütemezve teljesítsék.
Az intézményi eszközbeszerzés forrása pályázati lehetőségek kihasználásával történt, mely
adott feladatokhoz kapcsolódóan valósult meg. Az alábbi táblázatban látható a nyertes
pályázatok:
2006 II. félév
Adatok
Nyertes pályázatok
Ft-ban
Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Saját erő

Rózsahegyi
Kálmán
Általános
Iskola és
Diákotthon

A sajátos nevelési igényű
tanulók együttnevelése

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

Egészségfejlesztés,
drogmegelőzés

424 000

424 000

371 000

0
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Kis Bálint
Általános
Iskola és Óvoda

Drogprevenciós program

516 800

516 800

516 800

0

"Pattanj pajtás"
"Kreatív ifjúságért"
foglalkoztató nyári tábor
Sportversenyek
finanszírozása, eszközök
vásárlása
Udvari játékok beszerzése

756 150

756 150

450 000

0

250 000

250 000

26 000

0

710 000

710 000

400 000

0

697 500

465 000

331 000

232 000

2 000 000

613 000

715 000

Városi
Városi Zene és Művészeti
Alapfokú
1 328 000
Művészetoktatá Iskola eszközpályázata
si Intézmény
2007 II. félév
Adatok
Nyertes pályázatok
Ft-ban
Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
Elnyert
Saját erő
támogatás támogatás

Tanulásirányítás
mesterfokon. Az 1-6.
osztályban tanítók
Rózsahegyi
kognitív és szociális
Kálmán
kompetenciáinak
188 000
94 000
94 000
94 000
Általános
fejlesztése a pedagógia
Iskola és
praxisban alkalmazható
Diákotthon
hatékony stratégiák,
módszerek eljárások
szolgálatában
Közoktatási intézménynek
kötelező eszközállománya
és felszerelése
311 000
249 000
249 000
62 000
beszerzésének a
támogatása( kirándulás,
táborozás
A Városi Zene és Városi
Művészeti Iskola
Alapfokú
1 334 471
613 000
613 000
721 471
Művészetoktatá minimális eszközeinek és
si Intézmény
felszerelésének biztosítása
Eszközbeszerzés
1 064 000
472 000
472 000
592 000
Térségi
Humánsegítő
Eszközbeszerzés
62 410
31 000
31 000
31 000
Szolgálat
Halmozottan hátrányos
Kis Bálint
1 917
helyzetű tanulók integrált 17 000 000 17 000 000 15 082 814
Általános
186
nevelése
Iskola és Óvoda
2008 II. félév
Adatok
Nyertes pályázatok
Ft-ban
Igényelt
Elnyert
Pályázó
Pályázat címe
Összes ktg
Saját erő
támogatás támogatás
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Városi
Közoktatási Intézmények
Alapfokú
Eszközállományának
Művészetoktatá
Fejlesztése
si Intézmény
Kis Bálint
Nyári foglalkoztató tábor
Általános
szervezése
Iskola és Óvoda
Sportesemények
támogatása eszközök
beszerzése
Könyvtár-állomány
gyarapítása
Sportegyesület
működésének támogatása
"Ép testben ép lélek"
"Gyerünk velünk, mozdulj
velünk többen együtt
jobbak leszünk"
"Intelligens Iskola"
Informatikai infrastruktúra
fejlesztése a
Rózsahegyi
GyomaendrődiKálmán
Csárdaszállás Hunya
Általános
Intézmény Társulás
Iskola és
fenntartásában működő
Diákotthon
oktatási intézményekben
A Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért
Fejlesztésre irányuló
támogatás / Tanulmányi
kirándulás, táborozás
Fejlesztésre irányuló
támogatás
2009 II. félév
Nyertes pályázatok

1 004 000

1 064 000

472 000

532 000

200 000

200 000

70 000

0

828 000

828 000

500 000

0

300 000

250 000

168 000

84 000

1 030 000

500 000

100 000

130 000

308 000

200 000

200 000

108 000

1 000 000

100 000

100 000

100 000

0

245 000

204 000

204 000

41 000

552 000

226 000

226 000

226 000

Adatok
Ft-ban
Eg
Saj
Igényelt
Elnyert
yéb
Összes ktg
át
támogatás támogatás
for
erő
rás

Pályázó

Pályázat címe

Kis Bálint
Általános
Iskola és
Óvoda

Szabadidő hasznos
eltöltése sportolás

755 000

755 000

522 000

0

Egészségfejlesztési és
drogprevenciós program
folytatása

453 600

453 600

453 600

0

Működési pályázat

768 000

100 000

100 000

168
000
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500
000

Rózsahegyi
Kálmán
Általános
Iskola és
Diákotthon
Városi
Alapfokú
Művészetoktatá
si Intézmény

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

A tanulási folyamatok
hatékonyságának
növelése, eszközök
beszerzése

1 835 000

1 835 000

1 835 000

0

A gyermek, tanulók
személyiségét fejlesztő
program

471 000

391 000

391 000

80
000

Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény támogatása

500 000

500 000

500 000

0

Képességfejlesztő és
szabadidős tábor

80 000

80 000

70 000

0

2010 I. félév
Nyertes pályázatok

Adatok
Ft-ban

Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Saját erő

Kis Bálint
Általános
Iskola
Sportegyesület

Pályázat a Sportegyesület
működési költségeinek
támogatására

750 000

750 000

500 000

0

"A labda napja"

208 000

208 000

145 600

0

Szociális és egészségügyi intézmények
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, logopédiai intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya -Térségi Humánsegítő Szolgálat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1995. január 1-e óta tartja fenn az intézményt,
mely többcélú intézményként
- pedagógiai szakszolgálati feladatokat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,)
- családsegítői feladatokat,
- szociális információ nyújtás feladatát valamint
- gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat lát el,
- helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, gyermekek átmeneti gondozása – önálló helyettes
szülői feladatellátás a 15/2010. (IV. 28.) számú határozat I. pontja alapján.
Az intézmény működése során nemcsak Gyomaendrőd településen látta el e
feladatokat, hanem együttműködési megállapodás alapján Hunya és Csárdaszállás
közigazgatási területén is ellátja a családsegítői és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást biztosítja az intézmény Hunya
és Csárdaszállás területén is.
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Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai 2005 júliusában
intézményfenntartó társulást hoztak létre, mely társulás fenntartásában működik a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola. E társulás létrejötte még szorosabbá tette a Térségi
Humánsegítő Szolgálat és a tagönkormányzatok együttműködését.
Az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében 2005. december 28-tól kezdve az
intézmény működési területe minden feladat tekintetében kiterjed mind Hunya, mind
Csárdaszállás települések közigazgatási területére is.
Az állami normatívák rendszere e feladatok ellátása területén is többlettámogatást
biztosít az intézményi társulások, a többcélú társulások számára, ebből a megfontolásból a
három önkormányzat 2006. július 10-i ülésén dönt az intézmény közös fenntartásáról. Az
együttes ülésen a három önkormányzat úgy határozott, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola mellett a Városi Családsegítő Központot is közösen intézményfenntartó
társulás keretében tartja fenn 2006. szeptember 01. napjától. Az intézmény neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
Eszközvásárlás HEFOP 2.2, TIOP pályázat- 2008- 1.377, 2009- 530, 2010- 7.864.
Az intézmény nyertes pályázatai, mely során eszközbeszerzésre és tevékenységek
megvalósítására nyílt lehetőség:
INTÉZMÉNY

Nyertes pályázatok az
adatok Ft-ban

Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Saját
erő

62 410

31 000

31 000

31 000

80 000

42 000

42 000

38 000

80 000

80 000

70 000

0

Városi Családsegítő
Eszközbeszerzés
Központ 2007
Városi Családsegítő Nyári Napközis tábor 6-9
éves gyerekeknek
Központ 2008
Városi Családsegítő Képességfejlesztő és
szabadidős tábor
Központ 2009
Térségi Szociális Gondozási Központ

A Térségi Szociális Gondozási Központ elődje a Városi Gondozási Központ, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapított 1993. május 1. napján. Az intézmény a
település szociális ellátó rendszerében az alapítástól kezdve önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként látja el feladatát.
A szociális szolgáltatások körében személyes gondoskodást nyújtó Térségi Szociális
Gondozási Központot Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya települések önkormányzatai
Intézményi Társulás formájában működtetik 2007. március 01. napjától.
Az intézmény a társult települések közigazgatási területein élők részére szociális alap
szolgáltatásokat biztosít. A szakosított ellátás tekintetében az ellátási terület egész
Magyarország területére kiterjed.
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Szociális Alapellátások
 Étkeztetés - 1971 óta biztosított alapellátás
A szolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt vehetnek igénybe az igénylők. Az étel
kiszolgálása helyben fogyasztással, az igénylő által történő elvitellel, illetve társadalmi és házi
gondozók által történő házhozszállítással valósul meg. Az étkeztetési szolgáltatás kiszolgálása
a nappali ellátást biztosító klubokból történik. Az igénybe vevők részére kiszolgált ételt
Gyomaendrődön a Térségi Szociális Gondozási Központ főzőkonyhája, a társult Hunya
községben pedig a hunyai önkormányzat fenntartásában működő közétkeztetést kiszolgáló
főzőkonyha állítja elő. A szolgáltatást határozatlan idejű működési engedély alapján
biztosítjuk a társult települések közigazgatási területén élő jogosultak részére.
 Házi segítségnyújtás - 1971 óta biztosított alapellátás
Házi segítségnyújtás keretében a társult települések élő ellátást igénylők részére közvetlen
környezetükben, lakásukon nyújtunk segítséget önálló életvitelük fenntartásához. E
tevékenység magába foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok ellátását.
Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés
körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek
kialakulásában. A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban
olyan nyugdíj korhatár alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio - pszicho és
szociális szükségleteinek kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes
kielégíteni és más nem gondoskodik róla, tehát az ellátásra szociálisan rászorult.
A házi segítségnyújtás bázisai:
 5.sz Idősek Klubja - Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.sz.
 1.sz Idősek Klubja- Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
 6.sz Idősek Klubja- Hunya Rákóczi F. u. 31.
 Csárdaszállás község lakói részére az 1.sz Idősek Klubja.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 2007. március 01.
Ezen szolgáltatást a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett
diszpécserközponton keresztül látja el az intézmény. Gyomaendrődön 10 jelzőkészülék került
kihelyezésre.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott
szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetekkel lehet számolni.
A szolgáltatás célja a krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, megoldása. Az ellátás éjjelnappali ügyelet biztosítása által működik.
Otthon közeli ellátási formák férőhely kihasználtságának alakulása:
2010
2009
2008
2007
étkeztetés
329 fő
204 fő
199 fő
161 fő
házi
85 fő
81 fő
157 fő
184 fő
segítségnyújtás
támogató
30 fő
32 fő
30 fő
35 fő
szolgálat


2006
149 fő
156 fő
81 fő

Idősek Nappali ellátása –az első Öregek napközi Otthona 1971. július 16-án kezdte
meg működését.
A Térségi Szociális Gondozási Központban Gyomaendrődön 4 telephelyen, Hunyán 1
telephelyen működtetünk Idősek Klubját, összesen 180 férőhellyel.
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Csárdaszállásról a gyomaendrődi telephelyre szállítjuk az ellátást igénylőket.
Telephelyek:
1.sz Idősek Klubja 30 fh.
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
3.sz Idősek Klubja 40 fh.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
4.sz Idősek Klubja 30 fh.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
5.sz.Idősek Klubja 50 fh.
Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6.
6.sz Idősek Klubja 30 fh.
Hunya Rákóczi u. 31.
Ezen ellátási forma elsősorban időskorú szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására és a klubba önállóan vagy segítséggel bejárni képes személyek részére biztosított
szolgáltatás.
A szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosítunk a nappali
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, illetve igény
szerint az étkeztetésre.
Az idősek részére fenntartott nappali ellátást biztosító klubok személyi és tárgyi feltételei
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, így azok határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkeznek.
 Fogyatékosok nappali ellátása – 2002. október 21. napjától – önként vállalt feladat
Intézményünkben elsősorban nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk 30
férőhelyes egységünkben. Igény szerint azonban olyan a harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes, vagy nem képes fogyatékos, illetve autista személyek is
igénybe vehetik az ellátást, akik felügyeletre szorulnak.
A társult településeken élő fogyatékosok is a gyomaendrődi telephelyen vehetik igénybe a
nappali ellátást. Gyomaendrődön és a társult településekről ellátottainkat a támogató szolgálat
gépkocsijával szállítjuk a klubba. Klubtagjaink otthonuk és a klub közötti szállítást a 2/2009.
(I.30.) Gye Kt rendelet szabályozása szerint térítésmentesen vehetik igénybe.
A nappali ellátás férőhely kihasználtságának alakulása:
int.egység/év
1.sz.Id. Klub
2.sz.Id. Klub
3.sz.Id. Klub
4.sz.Id. Klub
5.sz.Id. Klub
6.sz.Id. Klub
Esély Klub

2010.05.31.
80 %
78%
67%
84%
100%
80%

2009.12.31.
90%
80%
78%
63%
60%
100%
80%

2008.12.31.
90%
100%
90%
73%
76%
100%
73%

2007.12.31.
80%
90%
83%
77%
88%
100%
83%

2006.12.31.
93%
90%
90%
80%
97%
87%

 Támogató szolgálat – 2004. január 1. napjától működik
Az ellátás célja a fogyatékkal élők autonómiájának megőrzése mellett a speciális
szükségleteik kielégítésében való közreműködés saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyi segítő és szállító szolgáltatás
működtetése által.
A mozgásfogyatékos személyek szállítására oldalfellépővel és lifttel felszerelt gépjárművet
üzemeltetünk.
A szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központhoz integráltan, 2011. december 31.
napjáig szóló határozott idejű működési engedéllyel működik.
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Tekintettel a település kétpólusú voltára, valamint az esélyegyenlőség minél szélesebb
megvalósulására a támogató szolgáltatást igénybe vevőknek két nyitva álló helység áll
rendelkezésére a:
1. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
2. Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17. szám alatt.
 Tanyagondnoki szolgálat – 2009. március 27. napjától működik
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya személyes gondoskodást nyújtó integrált intézményi
ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát Gyomaendrőd 001-es és 002-es tanya
körzetében. A tanyagondnoki szolgáltatás mindkét körzetében 400 - 400 lakos részére
nyújt segítséget.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők,
fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Gyomaendrőd 003 tanyagondnoki körzetében a tanyagondnoki szolgáltatást a
Hátszínvirág-Tüskevár Nonprofit Közhasznú Bt biztosítja.
Szakosított ellátást biztosító szolgáltatások


Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés) – 2002. október 21. napjától

A Térségi Szociális Gondozási Központban 10 férőhellyel működtetünk a Rózsakert Idősek
Otthonán belül, önálló működési engedéllyel rendelkező átmeneti elhelyezést biztosító
részleget.
Az ellátás célja, intézményi keretek között segítséget nyújtani gondozás-ápolás által
mindazon időskorú vagy 18. életévét betöltött igénylőknek, akik önmagukról betegségük
miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és az alapellátás
keretein belül nem megoldható a gondozásuk.
Ezen ellátási formát az igénylők legfeljebb egy évig vehetik igénybe, de indokolt esetben az
egy év egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.
Amennyiben az átmeneti elhelyezésben részesülő személy egészségi állapota nem teszi
lehetővé, hogy otthonába visszatérjen - és az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet
Szociális Szakértői Bizottsága a szakvéleményében megállapítja a 4 órán túli gondozási
szükségletet -, tartós elhelyezést vehet igénybe.

 Idősek otthona (tartós elhelyezést biztosító ellátási forma) önként vállalt feladat.
Az első otthon, mint 30 férőhelyes szállást biztosító klub 1987. októberében kezdte meg
működését a Blaha L. úton (jelenleg már 50 férőhelyes), ezt követte a Mirhóháti u. 3-5. szám
alatti 60 férőhelyes otthon, majd 2005. szeptember 1.-én nyitott a Mirhóháti u. 8. szám alatti,
csak tisztán emeltszintű ellátást biztosító otthon 50 férőhellyel.
Intézményhálózatunkban jelenleg 4 telephelyen összesen 172 férőhelyen biztosítunk tartós
elhelyezést az igénybe vevők részére. Ezen belül 42 férőhelyen - az egyszeri beköltözési
hozzájárulás megfizetése mellett- emeltszintű elhelyezést vehetnek igénybe a kérelmezők.
1. Őszi Napsugár Idősek Otthona (emeltszintű elh. 42 fh.)
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
2. Őszikék Idősek Otthona
60 fh.
Gyomaendrőd Mirhóháti u., 1-5.
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3. Rózsakert Idősek Otthona 50 fh.
Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.
4. Szent Imre Idősek Otthona 20 fh.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Ezen ellátási formában az 1993. évi III. Szociális törvény 68/A.§-ában meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodunk. Illetve azon 18. életévüket
betöltött betegségük, vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képes 4 órát
meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyekről, akiknek ellátása más típusú
gondozást – ápolást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A tartós elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítjuk az ellátási formára
előírt szabályozók szerinti komplex ellátást.
Az intézmény a ciklus időtartama alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletben meghatározott
minimum létszámfeltételekkel működött, évről évre egy-két fő létszámváltozás történt, mely a
feladatellátás változását követte.
Férőhely kihasználtsága az utóbbi 5 évben intézmény egységenként
int.egység/év 2010.05.31.
2009.12.31.
2008.12.31.
100%
95%
Szent Imre 100%
I.O.
100%
98%
100%
Rózsakert
I.O.
96%
97%
Őszikék I.O. 92%
97%
84%
88%
Őszi
Napsugár
I.O.
100%
100%
100%
Átmeneti
elh.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban

2007.12.31.
100%

2006.12.31.
100%

100%

100%

100%
96%

98%
100%

100%

100%

Számítógépvásárlás
2006-ban 500, 2008-ban 1.500
Blaha u. tető
2006-ban 2.000
Gépkocsi beszezés
2008-ban 4.000
Gépkocsi rámpa kialakítása 2008-ban 1.500
Őszi Napsugár térburkoló
2008-ban 700
Őszikék nyílászáró csere
2008-ban 1.500
Őszikék előtető teraszhoz
2008-ban 300
Konya fejlesztés
2009-ben 15.000
Pályázati támogatással megvalósított projektek:
e Ft-ban
Év

Pályázat

2008

„Együtt könnyebb”
Tanyagondnoki szolgálat
gépjármű beszerzése

2008

Összköltség

9.337

123

Igényelt
támogatás
7.500

Elnyert
támogatás
7.500

7.781

7.781

Önerő
0
1.556

2009

2009

2010
2010

2010

Fűtés korszerűsítése,
épület utólagos
hőszigetelése
Infrastrukturális
fejlesztések fogyatékkal
élők nappali ellátása
érdekében
Rózsakert Idősek Otthona
kieg. Támogatás
bentlakásos elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
– tárgyi eszközfejlesztés
Őszi Napsugár –
gyógyászati
segédeszközök
fejlesztése

9.900

9.900

9.900

0

52.717

47.445

47.445

5.272

600

600

365

450

450

273

500

500

304

Működési támogatásának alakulása E Ft-ban
2006
Állami
normatív
támogatás
Önkormányzati
kiegészítő
támogatás

2007

2008

2009

2010

195.666

194.220

220.507

192.451

158.536

7.500

53.331

11.252

29.619

39.724

Városi Egészségügyi Intézmény
Az egészségügyi alapellátásban az orvosi ellátás évek óta változatlan formában történik, a
település lakosságát nyolc felnőtt háziorvos, három gyermek háziorvos és négy vállalkozó
fogorvos látja el.
A ciklus időtartama alatt folyamatosan problémát jelentett az üres védőnői álláshelyek
betöltése, 2010 évben két álláshelyet kell betölteni, mely státuszokhoz a város szolgálati
bérlakásokat biztosít.
A fogászati ellátásban 2007. decemberében személyi változás következett be, a 3. számú
körzet betegeit Dr. Csizmadia Tamás helyett Dr. Biczó Virág látja el.
Másik változás, az ügyeletet érinti: 2008. január 01. napjától váltott az önkormányzat a Békési
Kistérség önkormányzataival együtt másik egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződést,
fenti időponttól a SANI-MED TRANS KFT. biztosítja a város területén a z ügyeleti ellátást.
A Városi Egészségügyi Intézmény vezetésében is személyi változás történt, 2008. január 01.
napjától dr. Torma Éva az intézményigazgató főorvosa.
A járó beteg szakellátás nem csak Gyomaendrőd, hanem Hunya és Dévaványa lakosainak
(közel 25000 fő) az ellátását is szolgálja.
Az önkormányzat évről-évre a színvonalas szakellátás megtartására illetve fejlesztésére
törekszik. Ennek érdekében a Városi Egészségügyi Intézmény minden pályázati lehetőséget
kihasznál a többletkapacitás bővítésére.
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Az intézmény struktúrája:
Szakmacsoport
Belgyógyászat és társszakmái:
Sebészet:
Szülészet-nőgyógyászat:
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat és tüdőgondozás
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Hagyományos röntgen és ultrahang diagnosztika
Nőgyógyászati ultrahang
laboratórium
fizioterápia
Gyógytorna

óraszám
40
25
40
5
5
10+20
30
25
20
6
15
10
20+8
2
40
30
20

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
Védőnői szolgálat burkolatcsere
Fő u. 3. orvosi rendelő vakolat jav.
Fürst S. u. orvosi rendelő szigetelés
Épületfelújítás
Ultrahang készülék I. részlet
Defbrillátor

2006-ban 500
2006-ban 400
2006-ban 1.000
2008-ban 2.500
2009-ben 2.500
2009-ben 2.500

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
e Ft-ban
Év

Pályázat

Összköltség

Igényelt
támogatás

Az
egészségügy
ellátórendszer
2006
struktúraátalakításának
támogatására
4.400
A belső tartalékok
teljes körű
2009
felhasználása mellett
külső segítség
11.290
Működési támogatásának alakulása E Ft-ban
2006
Állami
normatív
támogatás

139.697

2007
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Önerő

4.400

3.100

1.300

11.290

11.290

0

2008

135.520

Elnyert
támogatás

130.798

2009
134.214

2010
118.696

Önkormányzati
kiegészítő
támogatás

4.191

5.776

5.724

5.094

15.109

Közművelődési és közgyűjteményi intézmények
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/1999.(I.28.) KT. sz.
határozatával rendelkezett arról, hogy a Katona József Művelődési Központot
közművelődési megállapodás keretében működteti tovább. A megállapodást a Képviselőtestület Megyeriné Csapó Ildikó egyéni vállalkozóval kötötte meg. Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (I. 29.) Kt. számú határozatában a Katona József
Városi Művelődési Központ vállalkozási formában történő üzemeltetésére 2004. február 01.
napjától 2009. január 31. napjáig terjedő időszakra Megyeriné Csapó Ildikót kulturális
vállalkozót bízta meg.
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény az önkormányzat szakfeladatán
közművelődési feladatot lát el, ahol látható a 8 ezer éves leleteket bemutató régészeti kiállítás
- "Bepillantás Endrőd régmúltjába", Tímár Máté író emlékszobája, Kunkovács László
világhírű etnofotográfus "Életmű kiállítás", ipartörténeti kiállításon látható a település lábbeli
készítésének története a XIX. XX. század fordulóján.
A múzeum a kötelező múzeumi feladatok (anyaggyűjtés, rendszerezés, bemutatás) elvégzésén
kívül kiemelt hangsúlyt fektet a népi kézműves mesterségek bemutatására, melyet a beindított
csoportos programjaik tükröznek. Az iskolai elméleti oktatásban szereplő néprajzi és
helytörténeti anyag gyakorlati, valamint tárgyi megismertetését rendhagyó múzeumi órák
keretében elősegítik. A múzeum közművelődési tevékenysége elsősorban a helyi
identitástudat erősítését szolgálja, de a nagyszámú nyári turista látogatottság miatt felvállalta
(a leginkább városi közegből érkező látogatók) a paraszti lakáskultúra és életmód minél
hitelesebb bemutatását.
Az intézmény részt vesz a helyi emlékek védelmében, melynek eredményeként egyre több
kulturális objektum újul meg vagy kerül védettség alá.
A tudományos munka elősegítésére 2004. évtől országos rendezvényt (Gyomaendrődi
Tudományos Néprajzi Konferencia) szervez. A Konferenciák lebonyolítását a 9/2009. (I.29.)
Kt. határozat alapján az intézmény használatában lévő Népház- Kistérségi
Konferenciateremben (Blaha Lujza út 19.) végzi.
2008. évben megvásárlásra került a gyomai városrészen a Gyoma Táj-és Alkotóház, 2.000
EFt értékben.
Tourinform Iroda működtetése 2007. december 31-ig a Garbel Trade Kft által
létrehozott Gyomaendrőd Turizmusáért Alapítvány üzemeltetésével működött vállalkozás
formában.
2008. január 1. napjától az Irodát a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton működteti, és az
intézmény vezetésére ezért 2007. októberében pályázatot írt ki. Az Iroda vezetésével Varga
Zsófit bízta meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2008. 01.01.től 2008. 12.31-ig. 2009. 01.01.-től Varga Zsófi megbízása határozatlan időtartamra
módosult. 2009 októberéig az iroda feladatait Varga Zsófi-irodavezető és Füleki Lászlónéreferens látta el, majd 2009 novemberétől Varga Zsófi-irodavezető és Tímár Kitti- referens
látja el ezeket a feladatokat.
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Az 520/2008. (XII. 18.) sz. határozat alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem írt ki pályázatot a Katona József Művelődési Központ
üzemeltetésére, a közművelődési feladatok közművelődési megállapodás keretén belül történő
ellátására.
A közművelődési feladatok ellátásáról 2009. február 1.-jétől, önállóan működő (részben
önállóan gazdálkodó) költségvetési intézmény keretében kíván gondoskodni.
Az átszervezést az alábbiakkal támasztotta alá a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, melyről szakértői állásfoglalás kérését kérte és a támogató állásfoglalást
meg is kapta a Közművelődési Tanács gyomaendrődi szervezetétől illetve az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályától:
- a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és Tourinform Iroda
szolgáltató tevékenységének együttes működtetésével, a település kulturális életének
szervezését, az önkormányzati fenntartású intézmények együtt látják el, egymás munkáját
kisegítve, egymás tevékenységéhez csatlakozva közösen.
- A város, a Közművelődési koncepciójában is nagy hangsúlyt fordított a település
kulturális életének szervezésére, irányítására, melyben az azonos-hasonló területek összefogás
szerepét hangsúlyozta.
- Az integrálás azért fontos a város életében, mert az idegenforgalom, vendéglátás
lehetőségeit kihasználva a kulturális programok szervezésével a tevékenységek
összekapcsolhatók és a város kulturális élete színesebbé, gazdagabbá tehetőbb.
- Az integrálást követően a fenntartó költséghatékonyabb gazdálkodás megvalósításával,
hatékonyabb létszám kihasználtsággal láthatja el a közművelődési és szolgáltatói feladatokat.
- Az intézményvezetői irányítói tevékenysége, a területek koordinálásával valósul meg.
Az elképzelés átszervezésekkel járt. Az átalakítás négy önkormányzati feladat ellátását
érintett, a Katona József Művelődési Központot, a Határ Győző Városi Könyvtárat, és az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt, Tourinform Iroda. A Képviselő-testület
döntésének megfelelően a Katona József Művelődési Központban történő feladat ellátására
költségvetési intézményt hozott létre.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kezelése a Polgármesteri Hivatal keretében
létrehozott szakfeladaton történik. Az átszervezés eredményeként a feladat átkerült a
közszolgáltató költségvetési intézményhez.
A Határ Győző Városi Könyvtár könyvtári feladatairól, részben önálló költségvetési szerv
keretén belül gondoskodik jelenleg a fenntartó.
Az intézmény alapításakor az intézmény vezetői állására, pályázatot kellett meghirdetni. A
pályáztatási eljárás lezárásáig az intézményvezetésről megbízott vezető gondoskodott, majd
azt követően megbízott intézményvezető látja el a feladatokat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2010.(I.28.) Kt. számú
határozata alapján az összevont intézménynek az alábbi nevet adta: Közművelődési,
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, mely az alábbi feladatokat látja el az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata alapján, nyolc fő alkalmazásával:
Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
Népház- Kistérségi Konferenciaterem (Blaha Lujza út 19.)
Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
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Múzeumi tevékenység
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
Kiadói tevékenység– a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. sz. határozat V. pontja alapján
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
Tourinform Irodai szolgáltató tevékenység - 463/2009. (XI.19.) Gye. Kt. sz. határozat 2.
pontja alapján
Tourinform Iroda (Erzsébet liget 2.)
Az intézményben sokrétű tevékenység folyik:
- felnőtt és a fiatalabb korosztály számára rendezett szórakoztató, ismeretterjesztő
rendezvények, alkalmak, kiállítások rendezése, színházi előadások szervezése, civil
szervezeteknek közösség tér biztosítása.
Rendszeresen működő civil közösségek:
- Körösmenti Táncegyüttes foglalkozásai, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanszakainak foglalkozásai, Társastánc Alapítvány, s az általa támogatott RUMBA
Táncsport Egyesület több csoportja, Komédiás Kör, Galaktika Baráti Kör, Bélyeggyűjtők
Klubja, Kertbarát Kör, Nőklub, Őszidő Nyugdíjas Klub, Siketek és Nagyothallók Helyi
Szervezete, Aerobic Kör, Jóga klub,
- Alkalmankénti használók: Mozgáskorlátozottak helyi szervezete
Az intézmény egyéb szolgáltatásokkal áll a lakosság szolgálatában
- Számítógépes szövegszerkesztés
- Fénymásolás
- Telefon, fax-használat
- Eszközök bérbe, illetve kölcsönadása (szék, asztal, mikrofon, paraván, drapéria, abrosz,
pohár, konyha, szabadtéri színpad)
- Falújságjainkon mások kulturális és egyéb humán hirdetményeinek megjelenítése
- Információnyújtás saját munkánkról, más intézmények programjáról, műsorajánlás
- Szabad iroda- és egyéb helyiségeinket tartósan is bérbe adtuk (Allianz Hungária Biztosító,
Siketek és Nagyothallók helyi szervezete)
- Civil szervezetek szakmai kellékeinek tárolása (néptánc, társastánc, színjátszók, nyugdíjas
klub, képzőművész szakkör)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 30/2010. (I.28.) Kt. számú határozata szerint 2010.
évben megállapodás alapján támogatja a Kner Nyomdamúzeum nyitva tartását.
Kner Nyomdaipari Múzeum látogatottsága:
A Kner Múzeum látogatottsága 2008-ban volt a legmagasabb, egész éves nyitva
tartásuk alatt 3290 fő kereste fel a kiállítást. A létszám egy harmadát diákcsoportok adták.
2009. évben a nyitva tartás július 11 – október 31. között intervallumra korlátozódott. Ez idő
alatt 861 vendég kereste fel a múzeumot, ebből 310 diák volt. Ez a létszám a 2008. évi
mennyiség negyede. Ha lebontjuk negyedévekre a 2008. évi látogatottságot, akkor ez
megfelel negyedéves adatnak, ha feltételezzük, hogy negyedévente egyforma intenzitással
volt látogatott a kiállítás.
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Kner Nyomdaipari Múzeum látogatottsága
Összesen
ebből diák
2008. (egész évben nyitva)
3290
1224
2009. (július 11 - október 31.)
861
310
2010. (május 1-től)
337
185
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, Endrődi Tájház és
Helytörténet Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház, és Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény és Városi Képtár látogatottsági adatai:
2006 2007
2008
2009
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Telephely

Katona József
Művelődési
Központ
Népház –
Kistérségi
konferencia terem

Rendezvények
száma

-

-

-

-

Nincs adat
(vállalkozás
ban
működött)
Nincs adat
(vállalkozás
ban
működött)

Rendezvények
résztvevőinek száma

141

Összesen
62.671 fő

ebből 4

600 fő

145
Endrődi Tájház és
Helytörténet
Gyűjt.

Gyoma Táj-és
Alkotóház
Vidovszky Béla
Helytörténeti
Gyűjtemény és
Városi Képtár

1980 fő

-

-

735
fő

815 fő

Nincs adat
2009-ben
nyílt meg

ebből
35 (konf.,tábor,
kézműv.
foglalk.
110
tárlatvezetés
ebből 6
(Kézműv.foglal
k., táncház)

1054 fő

2.112 fő

ebből 600 fő

975 fő

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások. az adatok e ft-ban :
2007. - Katona J.MK és a Százszorszép Óvoda fűtés szétválasztása 4.000,
2008. - Tájház Endrőd eszköz 3.085, Tájház (Gyoma) ép. – 2.000,
2009. – Fűtéskorszerűsítés 3.000,
2010.- Térburkolat és csapadékvíz elvezetése 3.904.
A ciklus idején pályázati támogatásból, valamint saját beruházás keretében
megvalósított önkormányzati projektek:
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2008. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:
Gyomai Tájház ingatlanvásárlás

2 000

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Tájházak
-"A Mi Kiállításunk" " A MI Diákjaink- műtárgy- és dokumentumállomány digitalizálása,
mézeskalács-készítő, csizmadia-cipész oktatási programcsomag bevezetése
elnyert t.- 2
400 000, önerő -308493,
- Kistérségi közművelődési-múzeumi referensi szolgálat és oktatási, közművelődési és

tudományos konferencia központ, valamint kistérségi közművelődési és néprajzi-helytörténeti
adattár kialakítása a Szarvasi Kistérségben - elnyert t.- 8 000 000, önerő - 1 069 627,
2009. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:
Gyomai Tájház – vizesblokk kialakítása

1 348

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Tájházak
- Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás és
műtárgyvédelem céljából - a nem kiállított műtárgyak tárolására alkalmas műtárgyraktár
kialakítása elnyert tám.2.000.000, önerő-300.000,
- Kistérségi közművelődési és múzeumi referens továbbfoglalkoztatása a Szarvasi
kistérségben- Az előző évben beindított referensi szolgálat további működtetése elnyert
tám. - 811 430, önerő- 202 858.
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a költségvetés stabilitása érdekében az
önkormányzati intézmények gazdaságosabb működtetésére törekszik. Az intézményrendszer
áttekintésével az intézményhálózat költséghatékonyságát kívánja növelni. A kötelező
feladatok közé tartozik a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének biztosítása. Településünkön
az endrődi városrészen a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
intézményegységeként működött a Rózsahegyi Könyvtár, mely ellátta az iskolai és
közművelődési feladatokat. A gyomai városrészen a Városi Könyvtár látta el a
közkönyvtári feladatokat. A két külön intézménybe tartozó azonos feladatot ellátó
intézményből az Önkormányzat egy egységes intézményt hozott létre. E folyamat első
lépéseként egy személy vezetése alá vonta mindkét intézményt, oly módon, hogy a Városi
Könyvtár vezetője megbízással a Rózsahegyi Könyvtár irányítását is ellátta. Tehát a könyvtári
feladatellátás vezetési szinten való egyesítése megtörtént. A tényleges intézményi
átszervezésről a 225/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat alapján döntött a képviselő testület,
mely alapján 2008. szeptember 01. napjától kezdődően a önálló intézményként működik
a Városi Könyvtár intézménye – Határ Győző Városi Könyvtár néven -, mely intézmény
fiókkönyvtáraként működteti az eddig a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
szervezeti egységeként működött Rózsahegyi Könyvtárat, melynek neve Határ Győző Fiók
Könyvtár elnevezésre változott.
A 95/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elismerte és támogatta Tímár Máté emlékének és munkásságának
ápolását, és elfogadta az Endrődiek Baráti Körének javaslatát, miszerint a Határ Győző Fiók
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Könyvtár a Tímár Máté Fiók Könyvtár nevet kapta.
Az alábbi táblázatban a két könyvtár működését statisztikai adatokkal mutatjuk be:
Év

Állomány

Gyarapodás

Olvasók

Kölcsönzések

Könyvtáros

2006

38 448

630

832

16 472

3

2007

39 147

795

642

15 678

3

2008

43 730

2 313

1 810

58 926

5

2009

38 199

1 597

2 350

43 556

5

Az intézmény működési támogatásának alakulását figyelhetjük meg a következő
táblázatban:
Önálló működő intézmény
Határ Győző Városi Könyvtár
- normatív tám.
-önkorm.
kieg. tám.

2006.
0
15 965

2007.

2008.

0
16 127

0
17 649

2009.
0
23 829

2010.
0
19 868

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2008.- Jogtiszta szoftver -1.200
2010.- Jogtiszta szoftver – 7.865
Az intézmény nyertes pályázatai, mely során eszközbeszerzésre és tevékenységek
megvalósítására nyílt lehetőség:

INTÉZMÉNY

Nyertes pályázatok az
adatok Ft-ban

Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Közös elektronikus
katalógus kialakítása a helyi
iskolákkal, a
Határ Győző
8 977 560
Városi Könyvtár konzorcium könyvtáraival
honlap kialakítása,
2009
rendezvények, olvasást
népszerűsítő programok
Összehangolt
infrastruktúrafejlesztés a
közös könyvtári
szolgáltatások támogatása 9 131 750
az élethosszig tartó tanulás
elősegítésére Békés
megyében
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Igényelt
Elnyert
támogatás támogatás

Saját
erő

8 977 560 8 977 560

0

9 131 750 9 131 750

Az intézmény önkormányzati kiegészítő támogatásból biztosítja a működési kiadásait. A
fejlesztések, eszközbeszerzések nyertes pályázatokból valósíthatók meg.
a Közösségi Ház programjai az endrődi városrész közművelődését szolgálja, és helyet
ad a városrész civil szervezeteinek Az intézményben élénk közösségi élet folyik: civil
szervezetek összejöveteleinek biztosít színteret, gyerekszínházakat, kiállításokat, bálakat
szerveznek. 2009. januárjában került módosításra a közművelődési megállapodásuk az
Önkormányzattal, melynek értelmében az emeleti nagyterem fenntartása és működtetése
átkerült az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény feladatkörébe. Heti rendszerességgel
működik a Közösségi Házban az I. sz. Nyugdíjas Klub, a Barátság Klub az Endrődi
Gazdakör, a Jógaklub, és az Egészség Kör. Havonta, alkalmanként, illetve időszakosan
látogatják az intézményt a következő civil szervezetek: Cukorbetegek Klubja, KDNP,
Egészség Kör valamint a Nagycsaládosok Szervezete.
Helyt adnak még térítés ellenében termékbemutatóknak, vásároknak, céggyűléseknek,
tanfolyamoknak. Térítésmentesen zajlanak önkormányzati rendezvények, véradások,
tüdőszűrés, országgyűlési képviselői fogadóórák, választások.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Forintban
2008.- Közösségi ház eszk.- 10.696,
Közösségi ház felújítás - 2009.-ben 7.700, 2010.-ben 5.233
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. októberi testületi ülésén
úgy döntött, hogy a Közösségi Ház további működtetésére egyszerű közbeszerzési eljárást
folytat le, az eljárás nyertesével közművelődési megállapodást köt. Az, hogy a Közösségi Ház
működtetését az Önkormányzat meg akarta változtatni, annak tudható be, hogy az endrődi
városrészen is létrejött egy olyan igény, mely reális lehetőséget teremtett arra, hogy a
Közösségi Ház működtetésébe is tevékenyen bekapcsolódjanak a civil szervezetek. Ez az
igény határozza meg a Közösségi Ház működésének kereteit. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2005. (X. 27.) KT sz. határozatában a Közösségi
Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében tárgyban
egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. A közbeszerzési eljárás eredményes
volt, a nyertes pályázó a Templárius Alapítvány, mellyel az Önkormányzat megkötötte a
határozatlan időre szóló közművelődési megállapodást.
2009-ben a Közösségi Ház emeleti részén került kialakításra pályázati forrásból a kistérségi
konferencia terem, mely megfelel a kor elvárásainak, alkalmas konferenciák, kiállítások,
ünnepi testületi ülések, előadások illetőleg egyéb közművelődési célú rendezvény
megtartására. Ez a terem Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
9/2009 (I.29) KT sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény része lett.
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008-ban készült el. Célja, hogy a
helyzetelemzésre építve, a jelen igényeinek ismeretében, a reális lehetőségek számbavételével
meghatározza az önkormányzat szándékait a kulturális élet jövőbeni feladatainak ellátására, a
meglévő értékek megőrzésére, a hiányosságok pótlására, a város kulturális fejlődésének
biztosítására. Áttekintést ad a város közművelődésének helyzetéről, az elérendő célok és
feladatok meghatározásáról.
A koncepciót a Képviselő-testület 516/2008 (XII. 18.) KT. sz. határozatában fogadott el.
A koncepció tartalmának felülvizsgálata és módosítása a 2011. évben válik esedékessé.
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Sport és szabadidős intézmények
A Varga Lajos Sportcsarnokot (korábban részben önálló önkormányzati intézmény) 2005.
március 1.-től öt évre 2010. március 1.-ig, az önkormányzat a Garbel Trade Kft-nek adta át
üzemeltetésre, Az önkormányzat a megbízási szerződésben kötött feltételekkel, az üzemeltetőt
évente meghatározott összeggel támogatja. A Sportcsarnok továbbra is térítésmentesen
igénybe vehető az oktatási intézmények kötelező testnevelési óráinak megtartására.
A megbízási szerződés lejártával 2010. 03.01. az Önkormányzat saját intézményéhez, a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumhoz kapcsolva kívánta tovább működtetni a
Sportcsarnokot. A Sportcsarnok továbbra is térítésmentesen igénybe vehető az oktatási
intézmények kötelező testnevelési óráinak megtartására.
Az önkormányzati tulajdont képező sportpályák a két labdarúgó sportszervezet kezelésébe
vannak átadva. 2008. szeptemberében a két futball klub egyesült, Gyomaendrődi FC néven. A
fenntartási költségekhez az önkormányzat a sportszervezet részére, évente támogatást határoz
meg a költségvetésben.
Annak érdekében, hogy jobb technikai feltételek mellett tudják igénybe venni a
sportpályákon térvilágítási rendszert alakítottak ki. A térvilágítási rendszerek az ELMIB RT.,
valamint a Caminus RT. tulajdonában vannak, melyek után fizetendő bérleti díj 80 %-át az
Önkormányzat 20%-át a sportegyesület fizeti meg. A bérleti díjak összege évente inflációt
követően emelkedik.
Gyomaendrőd Város III. Sportkoncepciója 2009-ben készült el, és a 2010-2015. évi
időszakra terjed ki, ennek elkészítésében a 2004-ben elkészült II. Sportkoncepció, illetve az
1998-2002. évre elkészült I. Sportkoncepcióban foglalt célkitűzések voltak az irányadók A
Sportkoncepció elkészítésére azért van szükség, mert a testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen
változások megállítása és a folyamat visszafordítása egy olyan középtávú sport – és
finanszírozási koncepció kidolgozását indokolta, amely a gazdasági helyzethez és a társadalmi
fejlődéshez igazodva meghatározza a szükséges és lehetséges önkormányzati szerepvállalás
elveit. Az önkormányzat sport- és finanszírozási koncepciója 2015-ig szabályozza az
önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt
feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat
szerepvállalásának irányairól és mértékéről. A koncepció kiterjed minden, a városban
található sportlétesítményre.
A koncepciót a Képviselő-testület a 16/2010. (I. 28.) KT. sz. határozatában elfogadta,
felülvizsgálata 2013. júniusában esedékes.
Önkormányzati feladatellátásban közreműködő egyéb szervek
A Vidovszky Béla Városi Képtár működtetésével közművelődési feladatot lát el a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért. A kuratórium elnöke Dr. Szonda
István, aki nagy lelkesedéssel látja el teendőit.
A Városi Képtárban Vidovszky Béla festményeit és személyes emlékeit, Corini Margit
festményeit, Illéssy Péter képeit, Pásztor János szobrait bemutató állandó kiállítások mellett
több időszaki kiállítást rendeznek.
Köztestületi Tűzoltóság
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2008. december 1. napjával
alakult meg 11 főállású tűzoltóval. Az államilag finanszírozott, önálló területtel (Hunya,
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Csárdaszállás, Gyomaendrőd) rendelkező Önkéntes tűzoltóság évi közel 27 millió forint
költségvetéssel gazdálkodik, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utal havi
lebontásban. A főállású tűzoltóknak a készenléti szolgálat 24 óra, ezt követően 72 óra pihenő.
A főállású állomány mellett 9 fő önkéntes tűzoltó ad szolgálatot, hogy minden nap a
kötelezően előírt 4 fő tudjon vonulni káresethez, a tűzoltó gépjárműfecskendővel. Valamint 1
fő híradó-ügyeletet lát el.
Események 2009.01.01-2009.12.31.-ig
Káresetek részletesen
Vegetációs tűz:
Közúti baleset:
Lakás tűz:
Darázs eltávolítás:
Etűnt személy ker.:
Viharkárok:
Ipari létesítmény tűz:
Gázömlés:
Fa kidőlés:
Téves jelzés:
Belvíz:
Összes:
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27
24
12
2
3
42
7
4
18
7
5
151

IX. PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI ÉS JEGYZŐI
HATÁSKÖRBEN
Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális feladatok
Önkormányzatunk polgármesterre átruházott hatáskörben az alábbi pénzbeli szociális
ellátásokat biztosítja:
 Átmeneti segélyezés
A segélyezés feltételeit 2009. januárjában változtatta meg az önkormányzat, egyrészt
szűkítette az elismert többletkiadások körét, nem számít elismert többletkiadásnak a
betegségből adódó többletköltség, a kórházi kezelés költségeit azonban továbbra is elismeri
illetve 5 napos kórházi kezelést ismer el a korábbi 8 napos kórházi tartózkodás helyett. Az
átmeneti segélyek között bevezette a krízis helyzetbe került személyek részére megállapítható
átmeneti segélyt is, melyet 50.000.-Ft-ig azoknak a rendkívüli élethelyzetbe került
személyeknek állapíthatjuk, meg akiknek a jövedelem igazolhatóan egy hónapot meghaladóan
50 %-ot csökkent.
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet alapján átmeneti segély nyújtható:
 létfenntartást átmenetileg veszélyeztető többletkiadásokra
 magas gyógyszerköltség enyhítésére
 helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes bérletjegy megváltására
 elemi kár esetére
 krízishelyzetre
Segély megnevezése

Buszbérlet (felnőtt,
gyermek)

Jövedelemhatár
Cs: család
E: egyedül élő
Cs:
57.000.-Ft/hó
E:
65.550.-Ft/fő

Elismert
többletkiadásokra

Cs:
42.7500.-Ft/hó
E:
65.500.-Ft/fő

Magas gyógyszerköltségre

Cs:
57.000.-Ft/hó
E:
65.550.-Ft/fő

Segély leírása

Összege

helyi
menetrendszerinti
közlekedésben
érvényes bérletjegy
megváltása címén
Elismert
többletkiadások:
5 napot meghaladó
kórházi kezelés
Temetési kiadások
Nem jogosult
közgyógyra
-gyógyszerkiadása
meghaladja az
5.000.-Ft-ot,

450.-Ft/hó/fő
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10.000.-Ft-ig állapítható meg

összege
a
leigazolt
gyógyszerköltség 50%-a, de
maximum:
- 10.000,- Ft ha az egy főre
jutó jövedelem 28.500.-Ft alatt
van,
- 7.500,- Ft ha az egy főre
jutó jövedelem 28.500.-Ft –
42.750.-Ft közé esik,
- 5.000,- Ft ha az egy főre jutó
jövedelem 42.750.-Ft –

Krízis

Cs:
85.500.-Ft/hó
E:
94.050.-Ft/fő

Elemi kár

Cs:
85.500.-Ft/hó
E:
94.050.-Ft/fő

Krízis helyzet:
kérelmező
jövedelme egy
hónapot
meghaladóan ,
igazolhatóan
legalább 50 %-ot
meghaladó
mértékben csökken
Ár vagy belvíz,
rendkívüli időjárás,
vihar vagy tűz
esetén ruházat,
élelem, elemi
bútorzat pótlására

65.550.-Ft közé esik.
50.000.-Ft-ig állapítható meg

100.000.-Ft-ig állapítható meg

Átmeneti segélyben csak az a személy részesíthető, aki, vagy akinek a családja nem
rendelkezik a Sztv.-ben meghatározott vagyonnal.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
200
0
2.000
291
0
1.736
2007
250
0
2.500
282
0
1.809
2008
250
0
2.500
219
0
1.460
2009
250
0
2.500
336
0
1.883
2010*
200
0
2.000
159
0
1.145*
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Az önkormányzat az átmeneti segélyezéshez hasonlóan 2009-ben a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás feltételeit is áttekintette. A hatályos szabályozás alapján az
önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásba részesíti a gyermeket, ha az őt
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, mert a családban az alábbi okok
miatt többletkiadás keletkezett:
a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési
kiadása,
b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának
megfizetése,
c) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
elősegítése,
d) a családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó kórházi kezelése miatti
költség,
e) a családban nevelkedő gyermek egyéb – a MEP által teljes egészében nem
finanszírozott – egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.
Az ismertetett okok megléte esetén rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a
gyermeket nevelő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
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-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén a NYM összegét
(2010. évben a 28.500,- Ft)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetén a NYM
összegének 150%-át. (2010. évben a 42.750,- Ft)
A feltételek fennállása esetén sem részesíthető rendkívüli támogatásba a gyermek, ha a
kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek a Gyvt.-ben meghatározott
vagyona van.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az a) pontban meghatározott esetben
a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b) - e) pontok esetében pedig a
többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A
határidők elmulasztása jogvesztő!
Pozitív elbírálás esetén a támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 1000,- Forinttól
10000,- Forintig terjedhet. Egy naptári évben egy gyermekre kifizetett összeg nem haladhatja
meg a 30000,- Ft-ot.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
500
0
5.000
423
0
5.473
2007
570
0
5.700
441
0
5.903
2008
600
0
6.000
375
0
5.126
2009
600
0
6.000
441
0
5.424
2010
620
0
6.200
109
0
542*
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
 Nyári szociális gyermekétkeztetés
Önkormányzatunk évről évre biztosítja és megszervezi a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek számára a nyári szociális gyermekétkeztetést. A támogatás célja, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ne csak a tanév
szorgalmi évében legyen biztosított a legalább egyszeri meleg étkeztetés, hanem a nyári
szünetben is. A támogatás teljes összegét biztosítja az állami normatíva. A bevonható
gyermekek létszámát a SZMM rendelet határozza meg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesített gyermekek létszámának arányában, önkormányzatunk mindig a
maximális létszámban nyújtja a támogatást.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Létszám/fő
Időtartam/munkanap Állami normatíva
Önkormányzati
saját erő
2006
215
30
2.064
0
2007
180
30
1.890
0
2008
190
30
1.995
0
2009
203
54
4.055
0
2010
198
54
3.956*
0
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 Temetési segély
A temetési költségeket viselő személynek nyújtott anyagi támogatás, melynek összege a
helyben szokásos legolcsóbb földbe temetés költségeinek 10%-ánál kevesebb, és 15%-ánál
több nem lehet.
Az előzőeknek megfelelő összeget évente két alkalommal a GYOMASZOLG Ipari park kft.
által közölt adatok alapján határozzuk meg, jelenleg: 15400,- Ft.
A segélyt az a temetési költségeket viselő személy kérheti, aki:
- a haláleset időpontjában települési állandó lakos,
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem a NYM összegének 300%-át nem
haladja meg,
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban
nem részesül.
Ezt a támogatási formát nem kötelező nyújtania az önkormányzatnak, de nálunk ez 1993. óta
élő támogatási forma. A Képviselő-testület a temetési segély összegét 2011. január 01.
napjától a kérelmező jövedelmétől függően sávosan határozza meg, így amennyiben a
kérelmező kevesebb jövedelemmel rendelkezik nagyobb összegű temetési segélyben
részesíthető. A segély legmagasabb összege 50.000.-Ft.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
200
0
2.100
123
0
1.286
2007
200
0
2.100
139
0
1.509
2008
200
0
2.100
125
0
1.413
2009
200
0
2.100
103
0
1.163
2010*
150
0
1.500
67
0
832*
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
 Köztemetés
A település polgármestere közköltséges eltemettetéséről gondoskodik annak a személynek,
akinek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy az, az
eltemettetésről nem gondoskodik.
A táblázatban látható a ciklus időtartamban elrendelt köztemetések száma és költsége.
Látható, hogy a köztemetések száma is emelkedő tendenciát mutat, egyre több családnak
jelent problémát a temetési költségek előteremtése, vállalása. A köztemetések igen kis része,
az amikor nincs hozzátartozó, nincs aki kötelezhető a eltemettetésre, a kérelmeket javarészt
azok a hozzátartozók nyújtják be akik szociális és anyagi helyzetük miatt nem képesek a
temetés kiadásait vállalni. Szolgáltatás jellegűvé vált a köztemetés, elvesztette eredeti
funkcióját, ezt a folyamatot a temetési segély összegének növelésével próbáljuk meg
megállítani, illetve visszafordítani.
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
20
0
2.500
22
0
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2007
20
0
2008
30
0
2009
30
0
2010*
35
0
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

2.500
3.500
3.500
4.100

32
19
29
15

0
0
0
0

2.286
3.775
2.330
2.498*

 Adósságcsökkentési támogatás
Ugyancsak önként vállalt feladata az önkormányzatnak, melyet 2004. január 1. napjától
vezetett be.
A támogatás szabályozásának feltételeit 2009. januárban módosította a Képviselő-testület, a
módosítást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 2010. január 01. napján hatályba lépő módosítása tette szükségessé.
A Sztv. törvény módosítása emelte az adósságcsökkentési támogatás maximálisan
megállapítható mértékét 200.000.-Ft-ról 300.000.-Ft-ra. A támogatás összege nem haladhatja
meg az adósságkezelésbe bevont adósság 75 %-át, maximum a 300.000.-Ft-ot. A helyi
rendelet módosításával az adósság 50 %-ában határoztuk meg a támogatás mértékét, így egyegy személy részére kevesebb támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk
bevonni a szolgáltatásba, melyre sajnos szükség van, hiszen egyik évről a másikra 30 %-kal
nőtt az igénylők száma.
·
A Sztv. törvény módosítása csökkentette azt az időtartamot, melynek lejárta után újból
bevonható a kérelmező a szolgáltatásba 12 hónapról 6 hónapra. Több olyan kérelmező van,
aki már harmadjára és még több, aki másodjára is részt vesz az adósságkezelésben. A
várakozási idő csökkentésével várhatóan még többen jönnek vissza. Sok ügyfél eleve számít
az újra igényelhetőségre és ehhez képest nem fizeti a számláit.
A támogatás hatályos szabályozása alapján a támogatást azok kérhetik, akik:
a) a lakóhelyéül szolgáló és tartozással érintett lakása, melyben életvitelszerűen
tartózkodnak, Gyomaendrőd város közigazgatási területén van,
b) lakás célú (közüzemi díj, közös-költség, lakbér) tartozása legalább 6 havi tartozás,
mely meghaladja az 50000,- Ft-ot,
c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg, a NYM összegének
150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át.
d) a településen elismert nagyságú és minőségű lakása van,
e) nem rendelkezik a Sztv.-ben meghatározott vagyonnal
f) vállalják az érintett adósságuk legalább 25%-ának egy összegben, vagy legfeljebb
18 havi részletben való megfizetését,
g) vállalják az adósságkezelési tanácsadóval a folyamatos kapcsolattartást.
A kezelendő adósság felső határa: 600.000,- Ft, az adósságcsökkentés támogatás mértéke a
kezelésbe vont adósság 50 %-a, maximum 300.000.-Ft. Az önkormányzat a megállapított
támogatást közvetlenül a szolgáltató/k-nak utalja, akikkel az együttműködés feltételeiről
keret-megállapodást kötött.
A megállapított adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a
támogatott:
az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti,
az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget.
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Ez esetben ismételten támogatás a megszüntetéstől számított 24 hónapon belül nem
állapítható meg.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Tervezett
Állami
Önk. összesen
normatíva saját
erő
2006
11
653
73
726
2007
12
1.674
200
1.874
2008
50
3.888
432
4.320
2009
90
4752
528
5.280
2010
130
9.000 1.000
10.000
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
Létszám/fő

Adatok e Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önk. összesen
normatíva saját
erő
27
2.412 268
2.680
46
3.387 376
3.763
85
5.054 562
5.616
115
7.677 853
8.530
147
4.992 555
5.547*

A táblázatból látható, hogy az elmúlt öt évben a támogatásban részesülő személyek száma
több mint ötszörösére nőtt. Nemcsak az adósságcsökkentési támogatásnál figyelhető meg az a
tendencia, hogy szélesedik az ügyfélkör, olyan emberek is segítségre szorulnak 2010-ben,
akik öt évvel ezelőtt saját erőből képesek voltak megélhetésüket, a lakásukat érintő kiadásokat
biztosítani.
 Normatív lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.
A jelenleg törvényi szinten szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás, mely
kötelezően ellátandó feladat, 2004. május 1. napjától hatályos.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a NYM összegének 150%-át, és a lakásfenntartás
elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át.
A lakásfenntartás elismert havi költségét a szociális törvényben meghatározott
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata adja.
Elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2010. évben 450,- Ft.
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó maximális összege, a
lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a NYM összegének 50%-át. Tehát a jövedelem
függvényében a megállapítható támogatás százalékosan változik, de legkisebb összege nem
kevesebb, mint 2500,-Ft.
Jogosultság esetén, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a támogatás a
kérelmezőt, melyet egy évre állapít meg a hivatal. A támogatás folyósítása utólag történik.
Természetbeni támogatás esetén a folyósítás a szolgáltató részére történik
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Helyi lakásfenntartási támogatásként a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt rendeletben
szabályozottak szerint szennyvíz gerincvezetékre, illetve az ivóvíz hálózatra történő rákötés
esetén, lakásfenntartási célú, egyszeri támogatás állapítható meg. A helyi lakásfenntartási
támogatás szabályozását ez év októberétől átalakítja a Képviselő-testület, az eddigi támogatást
felváltja a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás, mely támogatással a normatív
lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek részesíthetők 1.000.-ft/hó összegben.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Tervezett
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
2006
450
21.870
2.430
2007
550
32.670
3.630
2008
450
26.730
2.970
2009
450
27.933
3.104
2010
450
25.642
2.849
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

Adatok e Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
674
26.554
2.950
584
23.123
2.569
524
21.406
2.378
537
21.696
2.410
536
13.326*
1.480*

 Elemi csapás
A 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet szabályozza az elemi csapás okozta lakáskárok
helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatást.
A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli
időjárás, vihar, vagy tűz Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található, a káresemény
bekövetkeztekor a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a
lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani, továbbá olyan mérvű
károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti.
Nem tartoznak a támogatási körbe:
- az ingóságok kárai,
- a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű
károk,
- a lakóingatlanban a káreseményt megelőzően létrejött károk,
- a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható felelőtlensége miatt keletkezett károk.
- a nem lakás céljára szolgáló építmény,
- a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség (így különösen: a garázs, a
műhely, az üzlet, a gazdasági épület),
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen
nem lakott ingatlan,
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan.
A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális
helyzete és a települési keretösszeg alapján a polgármester dönt.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

2006

Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
-
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2007
2008
0
1.000
2009
0
2.000
2010
0
2.000
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

5
3
0

0
0
0

1.032
240
0

 Első lakás megszerzéséhez nyújtható támogatás
Támogatásban azok a fiatal házasok részesíthetők:
- ahol a házastársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be,
- a kapott támogatást Gyomaendrőd közigazgatási területén az első saját tulajdonú lakás
vásárlására, építésére (bővítésére) használják fel,
- akik még nem részesültek támogatásban,
- akik legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak, vagy nyolc éven belül
vállalják a kettő gyermek megszületését,
- akik a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között
egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek.
Nem állapítható meg támogatás, ha:
- a megszerezni, vagy felépíteni kívánt ingatlan meghaladja a család, jogos lakásigényét,
- a kérelmező a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette,
vagy építkezés esetén már rendelkezik használatba vételi engedéllyel, vagy azt a kérelem
elbírálásáig megszerzi,
- a kérelmezőnek vagy a vele együtt költöző személynek önkormányzati lakáson fennállt
bérleti joga – lakbér nem fizetés, vagy egyéb lényeges kötelezettség nem teljesítése okán felmondás miatt szűnt meg,
- a kérelmező nem hitelképes,
- a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a NYM összegének
háromszorosát. (2010. évben 28.500,- Ft x 3 = 85.500,- Ft)
A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 500.000.- Ft, melyből
340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az
alap-lábazat készültségi fokot elérte.
Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 500.000.- Ft.,
melyből 340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható. A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adásvételi szerződés
egy példánya becsatolásra kerül.
A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg a lakásépítéshez
meghatározott maximum összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3
része vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, és csak akkor folyósítható,
ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek.
A támogatásról szerződést és kölcsönszerződést köt az önkormányzat a
támogatottakkal és az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztet be, melynek költsége a
kérelmezőt terheli, ezért került sor ebben az évben a támogatás összegének emelésére.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Létszám/fő

Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
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2006
27
0
12.999
33
0
10.730
2007
27
0
13.000
19
0
7.470
2008
21
0
10.000
10
0
3.738
2009
15
0
7.000
8
0
3.480
2010
10
0
5.000
1
0
480
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
Egyre kevesebb család veszi igénybe az első lakáshoz jutáshoz adható támogatást, melynek
oka elsősorban a gazdasági válságban keresendő.
Összegzés:
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátásokat igénybevevő személyek
létszámának illetve a támogatásokra fordított kiadások növekedéséből látszik az az
országosan megfigyelhető tendencia, hogy tágul a szociális olló, egyre több ember veszi
igénybe az önkormányzat segítségét, egyre több személynek/családnak megélhetési problémát
jelent egy-egy időszakosan jelentkező nagyobb összegű kiadás rendezése. A 2009. évi
gazdasági válság hatása érződik térségünkben is, hiszen egyre több ember válik
munkanélkülivé, és ez által veszélybe kerül a család megélhetése. Nemcsak a magas
munkanélküliség az oka annak, hogy a családok nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, de
megfigyelhető az is, hogy a fizetések reálértéke csökken.
Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 81 db lakás van, melyből:
- szolgálati bérlakás:
18 db,
- szociális bérlakás:
22 db,
- költségalapú bérlakás:
24 db
A szolgálati bérlakások kiutalásának a jogát a képviselő-testület gyakorolja, míg a szociális és
a költségalapú bérlakások kiutalásának a jogát a Képviselő-testület Humánpolitikai
Bizottságára átruházta.
A megüresedett lakások pályáztatása, a pályázatok előterjesztése, a bérleti szerződések
elkészítése, a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, a lakbérhátralékok behajtására tett
intézkedések megtétele a Humánpolitikai Osztály feladatát képezi.
A lakások kezelésével a képviselő-testület a GYOMASZOLG Ipari Park Kft-t bízta meg.
Az alábbi táblázatban a ciklus időtartama alatt megtörtént felújítási és karbantartási
munkákat mutatjuk meg:

2006
Felújítás
Karbantartás
Összesen

száma
db
39
27
66

összege
eFt
6.012
1.180
7.192

Felújított, karbantartott lakások
2007
2008
2009
száma
db
1
12
13

összege
eFt
429
449
878

száma
db
2
10
12

összege
eFt
4.799
1.114
5.913

száma
db
6
11
17

összege
eFt
399
1.330
1.729

2010
száma
db
2
6
8

összege
eFt
1.796
2.561
4.357

Közfoglalkoztatás bemutatás, kitérve a foglalkoztatókra is, munkáltatói helyzet
A közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és
közmunka formájában végezhető.
 Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem
minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek
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teljesítéséről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36.§ (2)
bek.).
 Közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális
fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére 3
– 8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot,
amelynek célja állami, vagy önkormányzati feladat ellátása. A közmunkaprogram
keretében kizárólag álláskeresőket, elsősorban aktív korúak ellátására jogosult
személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók.(49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet)
A benyújtott pályázatok elbírálását követően közmunkavégzés támogatásban részesülhetnek a
központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a
regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a települési
önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, az állami és
önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek, és a
közhasznú társaságok.
 Közhasznú munka: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy
önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő
feladatellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Szabályait az 1991. évi IV.
törvény16/A.§-a határozza meg, valamint a 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet 12-16.§a. A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben
részesülhetnek közhasznú munkavégzés támogatásban, ha a kirendeltség, illetve
kirendeltség és szolgáltató központ által közvetített álláskereső foglalkoztatásra nem
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor.
Mindhárom foglalkoztatási formának nagy jelentősége van, abban hogy megvalósulnak olyan
folyamatosan ellátandó feladatok, mint az önkormányzat kezelésében lévő közterületek
rendbetétele; szemét- és hulladékgyűjtés; járdafelújítások, új járda készítése, padkázás,
játszóterek, virágoskertek, parkok, ligetek, temetők gondozása; vízelvezető csatornák
befogadóinak, illetve átereszeinek tisztítása és karbantartása; túraútvonal évenkénti
megújítása; hó eltakarítás; járdák téli csúszás mentesítése. Időszakosan jelentkező feladatok pl.: ár- és belvízhelyzet, parlagfű szezon, illetve rendezvények előkészítése - során is nagy
segítséget jelentenek a közmunkások.
A 2009. január 1-jei hatállyal módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény értelmében 2009-től jelentősen változott közfoglalkoztatásra
vonatkozó szabályozás. Az eddigiekkel szemben jóval nagyobb hangsúlyt kap a közcélú
foglalkoztatás, amelyet az aktív korúak ellátásában részesítettek köréből merítve, az állami
foglalkoztatási szolgálattal együttműködve kell az önkormányzatoknak megszervezni.
2006-2008 években a közhasznú foglalkoztatás volt a jelentősebb, melyre a forrást pályázatok
benyújtásával teremtette elő az Önkormányzat, míg a közcélú foglalkoztatás előtérbe
kerülésével a közfoglalkoztatási terv elkészítésével és végrehajtásával jut állami támogatáshoz
az önkormányzat a közfoglalkoztatási feladat ellátásához. Az állami támogatás 95 %.
Az Önkormányzat a ciklus időtartama alatt kiemelten kezelte a mind a közhasznú, mind a
közcélú munkavégzést, valamint a közmunka programokban való részvételt is, hisz így a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő embereknek és családjaiknak tud megélhetést
biztosítani. Az alábbi táblázatban láthatjuk a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek
számát, és a közfoglalkoztatásra fordított forrást:
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Év

Közhasznú foglalkoztatás
Létszám (Fő)

Közcélú foglalkoztatás

2006

210

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
38.000

Létszám
(Fő)
40

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
22.000

2007

124

30.000

41

33.000

2008

178

51.032

60

34.151

2009

30

15.459

272

111.749

2010. április 30.

10

2.100

120

32.159

2009. évben először készítette el és az év során meg is valósította az Önkormányzat a
közfoglalkoztatási tervet. Az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva 2010. évben is elkészült
a közfoglalkoztatási terv.
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatottak csak 1,7 %-a került vissza
a munka világába. Ennek oka az lehet, hogy az elmúlt egy évben sem csökkent a
munkanélküliség az országban, így a térségünkben sem, nem jöttek létre új munkahelyek.
Továbbá az, hogy ezeknek az embereknek a nagy része nem rendelkezik semmilyen
szakképzettséggel, valamint az intézmények nem érdekeltek abban, hogy a közfoglalkoztatás
után tovább alkalmazza a munkavállalót, hiszen számítanak a következő rendelkezésre állási
támogatott személyre, akinek a foglalkoztatásának költsége nem az intézmény
költségvetésében jelentkezik.
A 2009 év során szerzett tapasztalatok alapján a munka megszervezésében az alábbi
változtatásokat alkalmaztuk:
- Foglalkoztatás időtartama
Rövidebb időtartamot határoztunk meg a közterületi, szakmunkát nem igénylő munkakörök
esetében: 5 hónap. Ezeknek a személyeknek a motiváltsága alacsony, a segély megtartásához
elegendő időtartamú munkát tartják elfogadhatónak, ez a hozzáállás a munka minőségének
rovására megy. Rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén több RÁT-ban részesülő személyt
tudunk bevonni a közfoglalkoztatásba. Ugyanakkor hosszabb időtartamot határoztunk meg az
intézményeknél: 1 év.
- Brigádvezetők alkalmazása, brigádok kialakítása. 2009. évben két fő közfoglalkoztatás
szervező foglalkoztatását nyertük el pályázaton, a tavalyi tapasztalatok alapján a különböző
közterületi feladatok elvégzéséhez szükséges brigádok kialakítása és egy-egy brigád
vezetésére brigádvezető alkalmazása, hogy a tavalyi évnél jobban koordinálhassuk a
munkavégzést.
A közcélú foglalkoztatás két nagy területen valósul meg:
- A város közterületein folyó munkák, melynek megszervezése a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. feladata
- Az önkormányzati intézmények feladatellátásának segítése céljából elsősorban
takarítói, karbantartási, adminisztratív területen valósul meg.
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Munkáltatói helyzettel kapcsolatos probléma
A közfoglalkoztatás megszervezése az Önkormányzat feladata, így a munkáltató
Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 2009. őszén kerestük meg először a MÁK Békés
megyei Kirendeltségét, mivel az IMIP programban csak a Polgármesteri Hivatal szerepel, így
a közfoglalkoztatott személyekkel kötött munkaszerződésekben munkáltatóként csak a
Polgármesteri H
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok
A Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2006. óta nem változott, viszont az osztály
dolgozóinak személyében több változás történt, nyugdíjazás, gyermekszülés és hivatalon
belüli létszám átcsoportosítás miatt, jelenleg 10 fő az aktív dolgozó, egy fő gyermekgondozási
szabadságon van, valamint 2 fő közcélú foglalkoztatott személy lát el feladatokat az osztályon
belül.
Az osztályon belül változatlanul három szervezeti egység különül el:
a) Intézmény-felügyeleti Iroda – 2 fő aktív dolgozó
b) Gyámhivatal – 2 fő aktív dolgozó
c) Szociális Iroda – 6 fő aktív dolgozó, 1 fő gyermekgondozási szabadságon, 2 fő
közcélú foglalkoztatott személy.
Iskolázottság tekintetében elmondhatjuk, hogy mindhárom szervezeti egységnél főiskolai
végzettségű ügyintézők látják el a feladatot.
A Szociális Iroda munkavégzésében történt változás 2008. novemberében: kialakításra került
az Ügyfélszolgálat, mely ez év 2010. januárjától nyerte el a mostani szervezeti formáját. Ez év
elejétől állandó ügyfélszolgálat működik a Szociális Irodán belül. Az osztályon belül központi
helyen lévő irodában két állandó személy, két állandó számítógépes munkaállomáson fogadja
az ügyfeleket, az összes pénzbeli és természetbeni szociális ellátással kapcsolatos ügyeket egy
helyen lehet intézni, és nem az ügyiratfajtákat feldolgozó ügyintézőknél. Az ügyfélszolgálat
2008-as bevezetését majd a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő átalakítását utóbb
alátámasztotta a Ket. 2009. évi módosítása és a Govsys bevezetése, mely változások jelentős
adminisztratív többletterhet rónak az ügyintézőkre.
Jelenleg az ügyfélszolgálatos feladatokat két fő közcélú foglalkoztatásban résztvevő személy
látja el, az egyik személynek felső, míg a másiknak középfokú végzettséges van.
A Humánpolitikai Osztály feladatkörébe az alábbi jegyzői hatáskörben lévő szociális és
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása, folyósítása,
felülvizsgálata tartozik:
 Időskorúak járadéka
Ez az ellátás a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek
részére nyújtott támogatás. Az igényelheti, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltötte, és:
- havi jövedelme, valamint
- saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg a NYM összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át,
illetve
- egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében a 130%-át.
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Az ellátás havi összege, a fentebb részletezett feltételekhez igazodóan, a NYM összegének
80%-ától, 130%-áig, terjedhet. Az ellátásra való jogosultságot a megállapítástól illetve az
előző felülvizsgálattól számított minden év második évben a hivatal felülvizsgálja.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Tervezett
Létszám Állami
Önkor- összesen
/
normatí mányzat
fő
va
i saját
erő
2006
13
3.922
436
4.358
2007
14
4.586
420
5.006
2008
14
4.244
373
4.617
2009
14
5.110
465
5.575
2010
13
4.495
500
4.995
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

Adatok e Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
Létszám Állami
Önkor- összesen
/
normatí mányzat
fő
va
i saját
erő
13
3.939
438
4.377
11
3.659
406
4.065
12
3.813
424
4.237
10
3.344
371
3.715
10
1.685
187
1.872*

 Rendszeres szociális segély/aktív korúak ellátása
A rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozás a Sztv. 2008. január 01. napjával
hatályba lépő módosításával nagymértékben átalakult. Új fogalomként bevezetésre került az
aktív korúak ellátása, melyre való jogosultság megállapítása után elsősorban
közfoglalkoztatásból járó munkabér, másodsorban segély folyósítható:
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
Rendelkezésre állási támogatás
 Egészségkárosodottak
rendszeres
 akinek esetében az álláskeresési
szociális segélye
támogatás folyósítási időtartama
lejárt, vagy
 55 év feletti személyek

megelőző két évben az állami
 14 év alatti gyermeket egyedül nevelő
foglalkoztatási szervvel legalább egy
személyek, ha a gyermek nem
év időtartamig együttműködött, vagy
helyezhető el gyermekek napközbeni
ellátását végző intézményben
 rendszeres pénzellátás folyósítása
esetén a
kérelem
benyújtását
megelőzően az állami foglalkoztatási
szervvel legalább három hónapig
együttműködött,
a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és nem rendelkezik a Sztv.-ben
meghatározott vagyonnal.
Együtt kell működnie a Térségi Humánsegítő Együtt kell működnie a Munkaügyi
Központtal, egészségi állapota miatt nem kell Kirendeltséggel, és vállalnia kell a
részt vennie a közfoglalkoztatásban, de az közfoglalkoztatásban való részvételt. Minden
ügyfél kérheti a rendszeres szociális segély RÁT-ban részesülő személynek évi 90 napot
helyett a rendelkezésre állási támogatást, de kell a közfoglalkoztatásban dolgoznia
akkor vállalnia kell a közcélú munkát.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
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Adatok E Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
RSZS
aktív Támogatott RÁT
Egészségkárosodott 55 feletti
korú
nem álláskereső
RSZS
RSZS
foglalkoztatott
2006
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2007
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2008
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2009
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2010
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen

285
58.466

-

-

17
4.362

-

6.496

-

-

485

-

64.962

-

-

4.847

-

347
93.109

-

-

17
5.278

-

10.345

-

-

586

-

103.454

-

-

5.864

-

367
109.996

13
346

-

25
8289

-

12.222

87

-

921

-

122.218

432

-

9.210

-

59
15.888

8
269

336
88.394

19
6.762

19
5.080

3.972

67

22.098

751

564

19.860

336

110.492

7.513

5.644

-

-

519
63.912

17
3.269

42
5.556

-

-

15.978

363

617

-

-

79.890

3.632

6.173

Az aktív korúak ellátására jogosult személyek számának folyamatos emelkedése figyelhető
meg a ciklus időtartama alatt. Különösen a 2008 évet követően, hiszen ehhez a létszámhoz
még hozzá kell adni a közfoglalkoztatásban részt vevők számát, amely 2009-ben átlag 158 fő
volt. A jelentős létszámemelkedés okát a munkanélküliség emelkedésének tudhatjuk be.
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 Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó (Ptk. 685. § b) pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás.
 Alanyi jogon ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
 Méltányossági alapon kaphat ápolási díjat az a hozzátartozó, aki tartósan beteg 18 év
feletti hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, és emiatt a Munka
törvénykönyvében meghatározottak szerint fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe,
feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi jövedelem a NYM összegét,
egyedülálló esetében annak 150%-át nem haladja meg. Méltányossági ápolási díj nem
kötelezően ellátandó feladat, melyet az önkormányzat 2009 szeptemberétől nem
biztosít.
A fokozott ápolási igényt a kérelem nyomtatványon kell jelezni. Ebben az esetben a beteg
önellátó képességének vizsgálatát kérésünkre a Megyei Módszertani Otthon végzi el, és az
általa kiállított szakvélemény alapján lehet a magasabb összegű ápolási díjat megállapítani.
Alanyi jogon járó ápolási díj esetén az ellátás havi bruttó összege megegyezik a NYM
összegével, (28.500,- Ft) melyből 8,5% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Fokozott ápolást igénylő esetében az ellátás havi bruttó összege megegyezik a NYM
összegének 130%-ával, melyből 8,5% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Méltányossági alapon megállapított ápolási díj esetén az ellátás havi összege a NYM
összegének 80%-a. A nyugdíjjárulék ebben az esetben is 8,5%.
Az ápolási díjon töltött idő, szolgálati időre jogosít.
Az ápolási díjra való jogosultságot a hivatal kétévente legalább egyszer felülvizsgálja,
melynek határideje, a megállapítást, illetve az előző felülvizsgálatot követő második év
március 31. napja. Önkormányzatunk élt a Sztv.-ben biztosított ellenőrzési lehetőséggel,
miszerint az ápolást végző személy teljesíti-e ápolási kötelezettségét. Az ellenőrzést évente
egy alkalommal a Térségi Szociális Gondozási Központ területi szociális gondozó végzi,
melynek eredményéről írásban jelentést készít az Önkormányzat számára. Az első ellenőrzés
2009. évben lezajlott, melynek eredményeképpen 2 főnek szüntettük meg az ápolási díjra való
jogosultságát:
- mind az ápolt, mind az ápoló személy elköltözött Gyomaendrődről, és ezt nem jelentette
be az előírt 15 napos határidőn belül
- a másik esetben az ápolt személy nem tett eleget ápolási kötelezettségének. Az ápolt
személy megfellebbezte az első fokú döntést. A fellebbezési eljárásban a a DARÁH
részben helybenhagyta döntésünket, a határozat rendelkező részét, a tulajdonképpeni
döntést helybenhagyta, ugyanakkor a határozat indoklási részét kicserélte, és egy sokkal
részletesebb, a bizonyítékokat felsorakoztató indoklást fogalmazott meg.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
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Adatok e Ft-ban eü hozzájárulás nélkül
Ténylegesen felhasznált

Tervezett
Létszám/
fő

Állami
normatíva

Önkorm.
saját erő

összesen

Létszám/
fő

2006
alanyi
55
14.483
2.983
17.466
79
méltány
5
0
1.236
1.236
9
os
2007
alanyi
65
20.268
2.252
22.520
90
méltány
8
0
2.074
2.074
6
os
2008
alanyi
85
26.009
4.258
30.267
96
méltány
1
os
2009
alanyi
90
28.788
4.628
33.416
115
méltány
2
os
2010
alanyi
97
26.573
8.858
35.431
101
* 2010. június 30. napjáig ténylegesen felhasznált forrás

Állami
normatíva

Önkorm.
saját erő

összesen

15.085
0

1.676
1.350

16.761
1.350

19.742
0

2.193
652

21.935
652

22.402
0

2.489
25

24.891
25

22.867
0

5.717
133

28.584
133

13.384

3.346

16.730*

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006. január 1. napjától a település jegyzője a gyermek szociális helyzete alapján rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg maximum egy év
időtartamra.
A kedvezményre való jogosultság birtokában veheti igénybe a gyermek/a fiatal (maximum
25. éves korig, nappali tagozaton tanulmányokat folytató) a nevelési, oktatási intézmények
útján, és az önkormányzat által biztosított kedvezményeket. (étkezési térítési díj,
tankönyvtámogatás)
A kedvezményben részesülő ellátottak számának alakulása:
2006
2007
Gyermekvédelmi kedvezményben
805
890
részesülő gyermekek száma
*2010. I. féléves adat

2008
912

2009
922

2010
938*

Az ellátásban részesülő gyermekek létszáma a ciklus időtartama alatt folyamatos emelkedést
mutat, mely tendencia a többi pénzbeli ellátásnál is megfigyelhető, azt mutatja, hogy egyre
több gyermekes család küzd megélhetési problémákkal.
 Közgyógyellátás
Az arra rászoruló személyeknek nyújtható természetbeni szociális ellátás, melyből az alanyi
és normatív támogatást teljes mértékben az állam finanszírozza, míg a méltányossági alapon
nyújtható közgyógyellátásra való jogosultsági feltételeket a települési önkormányzatok
rendeletben szabályozhatják az adott jogszabályi keretek között. Ez utóbbi forma költségeiből
30 %- ot a helyi önkormányzatoknak kell biztosítani.
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Önkormányzatunk 2008. szeptemberétől biztosítja a méltányossági közgyógyellátást,
melynek megállapításához egyre többen nyújtják kérelmüket. Alanyi jogon az alábbi
személyek részesülhetnek közgyógyellátásban:

az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;

a egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyben részesülő;

a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

a központi szociális segélyben részesülő;

a rokkantsági járadékos;

az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban;

az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi
pótlékban részesül.
Normatív közgyógyellátásnál már vizsgálni kell a kérelmező jövedelmi helyzetét és
gyógyszerköltségét:
 Jövedelemhatár egyedülélő: 42.750.-Ft
 Jövedelemhatár család: 28.500.-Ft
 Gyógyszerköltségnek 2.850.-Ft-ot meg kell haladnia
Méltányos közgyógyellátás az előzőnél kedvezőbb feltételeket biztosít:
 Jövedelemhatár egyedülélő: 57.000.-Ft
 Jövedelemhatár család: 42.750.-Ft
 Gyógyszerköltségnek 5.000.-Ft-ot meg kell haladnia.
Az alábbi táblázatban a ciklus időtartama alatt a három jogcímen közgyógyellátásban
részesülő személyek létszámát mutatjuk be:
2006
Alanyi
970
Normatív
191
méltányossági
*2010. I. féléves adat

2007
920
181
-

2008
1008
176
28

2009
797
169
68

2010
780
133
74*

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
2007. január 1. napjától induló új ellátási forma. Akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén, a 150%-át nem haladja
meg, és nem rendelkezik vagyonnal, a szolgáltatás igénybevétele céljából szociális
rászorultságot állapít meg, hatósági bizonyítvány kiállításával a polgármester, illetve 2008.
január 1. napjától a jegyző. Az ellátásnak költségvetési vonzata nincs.

Jogosult
személyek
száma
*2010. I. féléves adat

2006
--

2007
113
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2008
237

2009
276

2010*
218

 Mozgássérültek közlekedési kedvezményei
A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményei:
a) személygépkocsi szerzési támogatása – jogosultságot a település Jegyzője, a támogatást
DARÁH Szociális és Gyámhivatala állapítja meg.
b) személygépkocsi átalakítási támogatás - jogosultságot a település Jegyzője, a támogatást
DARÁH Szociális és Gyámhivatala állapítja meg.
c) közlekedési támogatás – település jegyzője állapítja meg a támogatást.
A szerzési támogatás belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem
haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb
2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei rehabilitációs főorvos
javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű, illetőleg a
járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz nyújtott hozzájárulás.
A támogatás mértéke a vételár 60%-a, legfeljebb azonban 300 000 forint.
Szerzési támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható.
Az átalakítási támogatás a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag
automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá a
személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos
mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 forint.
Átalakítási támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek
részleges támogatása. Mértéke:
Életkor
év
1 -62
62

Tanul, dolgozik
támogatás Ft/év
24 500
7 000

Inaktív támogatás
Ft/év
7 000
7 000

Mértéke a családfenntartói támogatással együtt:
Életkor
Tanul, dolgozik
Inaktív támogatás
év
támogatás Ft/év
Ft/év
1-62
28 000
10 500
62
10 500
10 500
A kérelmeket mindhárom kedvezményre minden év április 30. napjáig lehet benyújtani. A
határidő jogvesztő. Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett
be, arra az évre a közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő
hó 1. napjától kell megállapítani.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
fogyatékossági támogatásban részesül.

Átalakítási támogatás fő
Szerzési támogatás fő
Közlekedési támogatás
Létszám/fő
Állami normatíva 100 %
E Ft-ban

2006
46

2007
39

2008
37

2009
21

2010
29

466

437

370

311

313

4.378

4.267

3.944

3.235

3.059
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Gyámhivatal
Elsőfokú gyámhatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. A
gyámhatóság magába foglalja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatal
feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzat jegyzője elsősorban a prevencióval
összefüggő és az azonnali intézkedést igénylő ügyekben, míg a gyámhivatal a felügyeleti és
az ellenőrző ügyekben jár el.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások valamint a hatósági
intézkedések biztosítják.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala, - amely ellátja a
jegyzői feladat- és hatásköröket is - 1997. november 1. napjától működik, jelenleg 2 fővel.
Gyomaendrőd körzetébe tartozik Hunya község.
A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozik:
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
- ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása,
- a gyámhivatal felkérésére gyámsági, gondnoksági ügyekben leltározási feladatok elvégzése,
- környezettanulmányok készítése, közreműködés a gyámhivatali határozatok
végrehajtásában,
- szülői nyilatkozatok felvétele ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz,
- dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
- azonnali intézkedést igénylő esetben a gyermeket elhelyezi különélő másik szülőnél, más
hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél - ha erre nincs mód gyermekotthonba, vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonába
- szakértőt rendel, ment fel és megállapítja a szakértői díjat,
- közreműködik a gyermektartásdíj igény érvényesítésében, a gondozási díj és megelőlegezett
- dönt a családi pótlék meghatározott részének természetbeni formában történő nyújtásáról,
gyermektartásdíj behajtásában,
- ellátja továbbá mindazokat a faladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet
hatáskörébe utal.
A jegyzői hatáskörből kiemeljük a védelembe vételt, mint az egyik legfontosabb
területet. 2006-os évhez képest jelentős mértékben növekedett a védelembe vett
kiskorúak száma (2006-os év: 11, 2007-es év: 51, 2008-as 50 és a 2009-es év: 23). A 2009.
évben több védelembe vett kiskorú átmeneti nevelésbe került a szülők súlyos
veszélyeztető életvitele miatt. Ezen családokra jellemző, hogy több gyermeket (6-14) is
nevelnek.
A védelembe vett családokban egyre súlyosabb problémákkal találkozunk, a hátrányos
helyzetű családokban a kilátástalanak vélt helyzet fokozta az alkoholt fogyasztását és ez
által még több probléma lépett fel a családok életében (anyagi ellehetetlenülés,
konfliktushelyzetek, bántalmazás).
A városi gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:
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A gyermekek védelmének érdekében
 elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más
hozzátartozónál, vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs
mód - gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben,
 megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
 dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és
megváltoztatásáról,
 átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos) gyámot
rendel,
 tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos) gyámot rendel,
 dönt az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
 figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolattartásának
alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való
együttműködését,
 dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről,
 dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
 dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
 megállapítja az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,
 dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermeknevelési
felügyeletről,
 közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
 eljár eredménytelen védelembe vételről szóló jegyzői értesítés alapján.
A gyermekek védelmének érdekében tett intézkedések vonatkozásában megállapítható
mind az ideiglenes hatályú elhelyezések, mind az átmeneti nevelések száma növekedő
tendenciát mutatott 2006 és 2009 között. Ideiglenes hatályú elhelyezések száma: 2006-os
év 3, 2007-es év 10, 2008-as év 5 és 2009-es év 11 fő. Átmeneti nevelések száma: 2006-os
év 10, 2007-es év 10, 2008-os év 17 és 2009-es év 38 fő.
A fentebb említett statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt években
egyre súlyosabb veszélyeztető körülmények voltak (pl.: italozó életmód, bántalmazás,
játékszenvedély, elhanyagolás), amelyek növekedő számú kiskorú kiemelését
eredményezték családjukból.
Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt:
 az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
 a gyermektartásdíj megelőlegezéséről
A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerül sor, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen
megállapította, azonban a kötelezett rendszeres jövedelmére vezetett behajtás átmenetileg
lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást
biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a jogszabályban meghatározottakat.
A támogatás mértéke általában megegyezik a bírósági határozatban megállapított
gyermektartásdíj összegével, azonban ettől el lehet térni, de az előlegezett összeg ekkor sem
lehet kevesebb a bíróság által megállapított összeg 50%-ánál. A folyósítás időtartama a
kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb
azonban három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása - egy alkalommal legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető. A kötelezett meghatározott kamattal
együtt köteles az előlegezett összeget az államnak megtéríteni.
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Otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti, tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt
lakáshoz jutását, tartós lakhatásának megoldását elősegítse. Támogatásra jogosult az a fiatal
felnőtt, akinek legalább 3 éves megszakítás nélküli nevelésbe vétele nagykorúvá válásával
szűnt meg és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. A fiatal felnőtt kivételesen akkor is
jogosult erre az ellátási formára, ha 2 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére árvasága
miatt került sor. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez és a fiatal felnőtt
vagyoni viszonyaihoz igazodik. A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal
felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház,
tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel
járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati
bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag támogatott
lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön
egyösszegű törlesztésére. Indokolt esetben az otthonteremtési támogatás felhasználható a
tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt ellátását biztosító, vagy fogyatékos fiatal felnőtt
megfelelő ellátást biztosító bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri
hozzájárulásra is.
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:
 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
 megállapítja a gyermek családi és utónevét,
 hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására
irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel,
 a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 41.§-a alapján
megállapítja, az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a
képzelt apa adatait. .
A családi jogállás rendezésére irányuló eljárások száma is emelkedett az elmúlt 4 évben.
Egyre több gyermek születik rendezetlen családi jogállással, valamint az előzetes apai
elismerések száma is növekedett, amelyből arra lehet következtetni, hogy többen
vállalnak gyermeket házasságon kívül.
A jelenleg kialakult társadalmi viszonyok között a család, mint intézmény jelentősége
csökkent.
Családi jogállással kapcsolatos eljárások: 2006-os év 20, 2007-es év 29, 2008-as év 22 és
2009-es év 44 eset
Az örökbefogadással kapcsolatban:
 dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozó alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli
az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
 dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
 elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
 dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
 dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
 kérelemre felvilágosítást adhat a vérszerinti szülő adatairól.
Az örökbefogadásra váróak száma minden évben meghaladja az örökbe fogadható
gyermekek számát.
Az elmúlt időszakban kevesebb születésszám és kevesebb lemondó nyilatkozat volt az
örökbefogadáshoz.
Az átmeneti neveltek kiskorúak esetében lehetőség van az örökbefogadásra, azonban a
hatályos jogszabályok ennek lehetőségét rendkívül leszűkítik.
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Pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
 a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
 a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
 a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
 a gyermek örökbefogadásának felbontása,
 a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése és annak megszüntetése,
 a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
Feljelentést tesz:
 a gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása,
 a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt.
A 2009-es évben több esetben került sor kiskorú bántalmazása, veszélyeztetése miatti
feljelentésre. A gazdasági nehézségek, a családon belül növekvő feszültségek egyre
inkább generálták az erőszakos cselekedeteket.
A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban:
 dönt a gyermek és a szülő, illetve más jogosult személy kapcsolattartásáról,
 intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás
végrehatásáról,
 dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői
felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutnak egyetértésre,
 hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
 jóváhagyja a gyerek végleges külföldre távozására vonatkozó jognyilatkozatot,
 engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási
hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban
kiadott engedélyt,
 dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
 eljár a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos
ügyben,
 engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési
tevékenység keretében történő foglalkoztatását.
Hatóságunk előtt egyre többen állapodnak szülői felügyeleti jog gyakorlásának
kérdésében és egyre több értesítést kapunk az illetékes bíróságtól gyermekelhelyezésre
irányulóan. Ez is azt igazolja, hogy a család, mint társadalmi egység jelentősége
csökkent.
A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban:
 a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
 ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
 irányítja és felügyeli a gyám, hivatásos gyám tevékenységét,
 felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, gondnokot,
 külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, eseti gondnokot,
zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és
méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
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A gyámoltak száma 2006-os évben 35, 2007-es évben 36. 2008-as évben 48 és 2009-es
évben 75 kiskorú volt. A gyámság alatt álló kiskorúak számának növekedése összefügg a
megemelkedett gyermekelhelyezésekkel, melyeket a családokon belüli veszélyeztető
körülmények indokoltak.
A gondnokoltak száma a 2006-os évben 64, 2007-es évben 75, a 2008-as évben 48 és a
2009-es évben 49 fő volt.
A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állóak száma csökkenő tendenciát mutat,
tekintettel arra, hogy a hatályos gyámügyi jogszabályok értelmében a gondnokolt
állandó lakcíme határozza meg az illetékességet. Több gondnokoltunk lett elhelyezve
szakosított otthonban vidéken, ahol állandó lakcímre jelentik be őket.
A vagyonkezeléssel kapcsolatban:
 dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénz-vagyonának gyámi fenntartásos betétben
vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról,
államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben
kezelésről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
 dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata
érvényességéhez szükséges jóváhagyásáról,
 rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek
vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
 elbírálja a rendszeres és eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
 közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű
jogával kapcsolatos ügyekben,
 közreműködik a hagyatéki eljárásban.
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak és gondnokoltak száma 2006-ban 274, 2007-ben 248,
2008-ban 226 és 2009-ben 208 fő volt. Az ingatlan tulajdonjoggal kapcsolatos eljárások
száma (adásvétel, megterhelés) a 2009-es évben jelentősen lecsökkent, tekintettel a
kialakult gazdasági helyzetre. Az ingatlan vagyonnal kapcsolatos eljárások száma 2006ban 27, 2007-ben 23, 2008-ban 23 és 2009-ben 11 eset.
Külső ellenőrzések bemutatása az egyes területeknél
Humánpolitikai osztály
Intézményfelügyeleti iroda
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya OKM-7971-1/2010.
ügyiratszámú megbízó levele alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál ellenőrzést
végzett, Kiss László - közművelődési szakértő személyében. A vizsgálatra a Közművelődési
Főosztály 2010. évi vizsgálati programja szerint, a 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet 2.§ában foglaltaknak megfelelően került sor.
A megjelölt feladat, az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
vezetett közművelődési intézmények - tevékenységek 2002-ben elvégzett szakfelügyeleti
vizsgálathoz kapcsolódó utóellenőrzés.
Az alábbi dokumentumok kerültek átvizsgálásra:
helyi közművelődési rendelet,
intézményi dokumentáció (alapító okirat, SZMSZ, éves munkaterv/ek/, beszámoló/k/,
kinevezések, besorolások, továbbképzési terv)
közművelődési megállapodás(ok),
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önkormányzati költségvetési rendelet (a közművelődési-közgyűjteményi normatíva
felhasználása 2009-ben),
a Testület által készített és elnyert pályázatok (NKÖM, NKA, stb.), érdekeltségnövelő
támogatás, közművelődést pártoló, szakmai pályázatok összege és felhasználása 2009-ben),
közművelődési statisztikai jelentés a 2009. évről.
A vizsgálat lezárását alátámasztó pozitív összegzés szóban megtörtént. Az írásos összegzés a
későbbiekben várható.
Ellenőrzés
időpontja
2009. 08.
18.

Ellenőrzést végző
Ellenőrzés
intézmény/szervezet
célterülete
DARÁH Szociális
Gyermekjóléti
és Gyámhivatala
intézmények
működési
engedélyezési
gyakorlatának
vizsgálata

Ellenőrzés
megállapítása
4 ügyirat ellenőrzése
történt meg. Az
eljárások a hatályos
jogszabályok
figyelembevételével, a
határidő betartásával
történnek. A
jogszabályban foglalt
ellenőrzési
kötelezettségnek nem
tett eleget

Megtett
intézkedések
Az intézmények
ellenőrzése
megtörtént

Gyámhivatal
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása:
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltségének
Szociális és Gyámhivatala minden évben végez ellenőrzéseket, illetve adatszolgáltatást kér.
Az elmúlt négy évben vizsgálták az eseti-, ügygondnok kirendelésére, a védelembe vételre,
ideiglenes hatályú elhelyezésre, átmeneti nevelésre vonatkozó eljárásokat. Az ügyészség is
vizsgálta 2009. évben a gondnokság alá helyezést igénylő személyek vagyonának védelmével
kapcsolatban a gyámhatósági eljárások törvényességét, az ellenőrzés eredményeképpen
kifogást nem emeltek. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében lefolytatott
eljárásokat folyamatosan bekéri a Szarvasi Városi Ügyészség.
Szociális iroda
Ellenőrzés
időpontja
2008. 11. 24.

2008. 10. 30.

Ellenőrzést végző
intézmény/szerve
zet
DARÁH
Szociális és
Gyámhivatala

DARÁH
Szociális és
Gyámhivatala

Ellenőrzés
célterülete
Ágazati
azonosítók
feltüntetésével
kapcsolatos
témavizsgálat
Szociális
intézmények
működési
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Ellenőrzés
megállapítása
A működési
engedélyeket az
engedélyes ágazati
azonosítójának
feltüntetése céljából
módosításra került
A vizsgált 2007-es
évben engedélyezési
eljárás nem volt,

Megtett
intézkedések
Apróbb
hiányosságok
pótlása a
Szociális
Regiszterben
A megadott
határidőn belül
az intézmény

engedélyezése

2008.09.08.

2008.08.18.

2008.08.18.

2009.05.26.

2009. 05.2627

2009.08.10

ellenőrzési
ellenőrzése
feladatainak nem tett megtörtént
eleget.
DARÁH
Rendszeres
A rendszeres
-Szociális és
szociális segéllyel szociális segély
Gyámhivatala
kapcsolatos
vizsgált ügyeiben
hatósági
magas szintű,
tevékenyég
mintaszerű
ellenőrzése
ügyintézés és
pontos, precíz
jogalkalmazói
gyakorlat volt
tapasztalható.
Térségi Szociális Gondozási Központtal kapcsolatos ellenőrzések
Foglalkoztatási és Közösség ellátás
Működés teljes körű A hiányosságok
Szociális Hivatal ellenőrzése
vizsgálata
megszüntetésére
(továbbiakban
megtörtént, apróbb
mind a fenntartó
FSZH)
hiányosságokat tárt
mind az
fel
intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket.
FSZH
Támogató
Működés teljes körű A hiányosságok
szolgálat
vizsgálata
megszüntetésére
ellenőrzése
megtörtént, apróbb
mind a fenntartó
hiányosságokat tárt
mind az
fel
intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket.
DARÁH
Támogató
Vonatkozó
Szociális és
szolgáltatás
jogszabályoknak
Gyámhivatala
szakmai
megfelelően, jól
ellenőrzése
működik.
DARÁH
Intézmény
Intézmény tárgyi
A hiányosságok
Szociális és
szakmai
feltételei
megszüntetésére
Gyámhivatala
ellenőrzése
megfelelőek,
mind a fenntartó
személyi feltételek,
mind az
szakmai
intézmény
dokumentáció és
határidőben
térítési díj
megtette a
megállapítása
szükséges
tekintetében
intézkedéseket
hiányosságok
FSZH
Házi
Működés teljes körű A hiányosságok
segítségnyújtás,
vizsgálata
megszüntetésére
tanyagondnoki
megtörtént, apróbb
mind a fenntartó
szolgáltatás,
hiányosságokat tárt
mind az
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2010. 03.01.

nappali ellátás
működésének és
az ellátotti jogok
érvényesülésének
hatósági
ellenőrzése
Támogató
szolgálat
működésének
hatósági
ellenőrzése

FSZH

fel

intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket

Tárgyi feltételek
megfelelőek,
dokumentációs rend
hiányos, személyi
feltételek részben
megfelelőek,
ellátotti jogi
előírásokat betartja
az intézmény.

A hiányosságok
megszüntetésére
mind a fenntartó
mind az
intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket

Ügyiratforgalom, jogorvoslatok száma, eredménye
Az alábbi táblázatokban a Humánpolitikai Osztály, illetve a Gyámhivatal ügyiratforgalmát, és
a jogorvoslatok alakulását mutatjuk be a ciklus időtartama alatt, a táblázat tartalmazza mind a
polgármesteri, mind a jegyzői hatáskörben lévő szociális ügyköröket:


Humánpolitikai Osztály
Alapszámmal iktatott

2006
2007
2008
2009

2006
Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma
Megjegyzés

Ügyiratforgalom
Alszámmal iktatott
6.587
4.759
4641
4.645

Döntést hozó
polgármester
bizottság

jegyző
1.559

6.365

2

13

2 határozatot a 10 határozat
2. fok
saját
helybenhagyott hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 3
határozatot a 2.
fok
helybenhagyott
Döntést hozó
160

9.825
8.079
10533
11.228

Összesen
Képviselőtestület
33
14

7.971

15

Összesen

2007

jegyző

polgármester

bizottság

Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma
Megjegyzés

2.270

2.355

42

19

7

18 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 1
határozatot a 2.
fok
megváltoztatott

5 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 2
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta
Döntést hozó
polgármester
bizottság

2008
Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma
Megjegyzés

2009
Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma

jegyző

1.418

11

29

jegyző

4.671

26

3.072

10 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 1
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta

Képviselőtestület
4

Összesen
Képviselőtestület
40

1730

2

25

161

4.533

40

22 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 6
határozatot a 2.
fok
helybenhagyott,
1 határozatot a
bíróság
helybenhagyott
Döntést hozó
polgármester
bizottság

3247

3

Összesen
Képviselőtestület
4

7

4988

27

Megjegyzés

21 határozat
saját
hatáskörben
módosított
vagy
visszavont, 4
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta
2010. I. félévében jegyzői hatáskörben nem volt fellebbezés, polgármesteri hatáskörben 4
fellebbezés volt:
- első lakás megszerzéséhez nyújtott támogatás ügyben 1db – II. fok helybenhagyta az első
fokú határozatot.
- átmeneti segély ügyben 3 db – II. fok helybenhagyta az első fokú határozatot.


A határozatok
saját
hatáskörben
módosításra
kerültek

Gyámhivatal
Alapszámmal iktatott

2006
2007
2008
2009

Döntést hozó
jegyző

gyámhivatal

2006

60

429

2007

65

368

2008

76

266

2009

88

463

Ügyiratforgalom
Alszámmal iktatott
421
408
398
469

3.264
2.992
2.873
3.902

Ebből megtámadott határozatok
száma
jegyző
gyámhivatal
1 a határozat
0
saját hatáskörben
módosításra
került
1 - a határozatot
3 - mindhárom
a 2. fok
határozatot a 2.
helybenhagyta
fok
helybenhagyta
0
1 – a határozatot
a 2. fok
helybenhagyta
0
2 - mindkét
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta

2010. év első felében védelembe vétellel kapcsolatos ügyfajtában egy ügyben volt
fellebbezés, mely eljárás során a II. fok az első fokú határozatot helybenhagyta.
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X. HATÓSÁGI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 2006. JÚLIUS 1-JÉTŐL 2010. JÚNIUS
30-IG
A Hatósági Osztály továbbra is jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat lát el. A fenti időszakot
vizsgálva megállapítható, hogy az ügyfélforgalom, az intézendő ügyek száma évről-évre
növekszik, amit a beszámolóban lévő táblázatok is szemléltetnek. Régi feladatok
megszűnnek, de helyettük új feladatokat kap az osztály. A dolgozók létszáma jelenleg 16 fő,
ebből ügyintézői munkát végez 10 fő (egy személy jelenleg szülési szabadságon van), az
iktatási feladatokat 4 fő látja el, 1 fő telefonközpontos és postázó, 1 fő gépkocsivezetői
feladatokat végez. Az osztály dolgozói közül 4 fő felsőfokú végzettséggel 11 fő középfokú
végzettséggel rendelkezik. Az ügyintézők a szükséges alapvizsgával és szakvizsgával
rendelkeznek.
Feladatok bemutatás
Okmányiroda
Okmányiroda 2000. július 1-jétől működik városunkban. Jelenleg Örménykút és Hunya
Községek Körjegyzősége tartozik még körzetünkbe.
Az okmányirodai feladatokat 4 fő ügyintéző látja el, mely az induláshoz viszonyítva 1 fő
létszámcsökkenést jelent. Az egy főre jutó feladatok száma megnőtt, egyrészt a
jogszabályok megváltozása miatt, másrészt azért, mert az okmányiroda a körzetközponti
feladatokon túlmenően általános igazgatási feladatokat is ellát.
Valamennyi ügyintéző nyilvántartási és okmány ügyintézői OKJ-s szakképesítéssel, az
irodavezető felsőfokú végzettséggel is rendelkezik. Az ügyintézők helyettesítése az irodán
belül megoldott. Külön ügykezelőt nem foglalkoztatnak.
Az iroda munkatársai az okmányirodai feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által kiépített számítástechnikai
hálózaton és eszközökön végzik, a jogszabályban rögzített biztonsági rendszabályok
betartásával, az irodában kiépített biztonsági eszközök folyamatos alkalmazásával.
A KEKKH 6 munkaállomást biztosított az Okmányiroda részére. Ebből 1 gép az
anyakönyvvezető használatában van. 4 munkaállomáson folyik az ügyfélfogadás, 1
számítógép a választási feladatokra van fenntartva.
A gépeket központilag rendszeresen karbantartják, 2008-ban teljes körű amortizációs
cserén estek át.
Az iroda riasztóberendezéssel ellátott, az ablakok ráccsal vannak felszerelve, az
okmányokat az ügyintézők páncélszekrényben tárolják, ezzel eleget téve a biztonsági
előírásoknak.
2009. évben került felújításra az okmányiroda. A helyiségek ki lettek festve, és új
bútorokat is kaptak. Az akadálymentesítés megoldott.
2009. októberében került az irodába beépítésre a Sequence ügyfélirányító rendszer.
A rendszer segítségével a személyesen megjelent, a www.gyomaendrod.hu, valamint a
www.magyarorszag.hu oldalon elektronikusan bejelentkezett ügyfeleket lehet megfelelő
sorrendben behívni, így az ügyfelek számára is kiszámítható lett, hogy előre láthatóan
mennyit kell várakozniuk az ügyintézésre.

163

Az okmányok kiállításához szükséges eljárási illetéket továbbra is csak csekken lehet
befizetni a postán. A bankkártyás fizetés lehetőségét a KEKKH-nak kellene biztosítania.
A POS terminálok végpontjai 2009 évben kiépítésre kerültek, telepítésükre azonban még
nem került sor.
Okmányirodánkat az alábbi esetekben ellenőrizték külső szervek.
1) 2008. október 30. Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei
Kirendeltsége ellenőrzésének célja a személyi-adat és lakcím-nyilvántartási tevékenység
ellenőrzése volt.
Az ellenőrzés megállapítása: „Gyomaendrőd városban az anyakönyvi, személyi-adat és
lakcím-nyilvántartási tevékenységet végző ügyintézők szakmai tudása, felkészültsége
kiemelkedően magas színvonalú, a szakma iránti szeretetük, lelkiismeretességük,
pontosságuk példaértékű.”
2) KEKKH 2009. márciusában végzett átfogó ellenőrzést. Az ellenőrzés összegzésében a
Hivatal megállapította, hogy az iroda elhelyezési körülményei technikai felszereltsége
megfelelő. Az ügyintézők feladataikat szakmailag megfelelő színvonalon, és a jogszabályi
előírásoknak megfelelően látják el. Javasolták az ügyfélfogadási rend átgondolását, adott
esetben megváltoztatását. Egy ügyfélmentes nap, vagy legalább a kedd, csütörtök, pénteki
napok délutánjainak biztosítását kérték a háttérfeladatok biztosítására. Összegezve az
okmányirodai ügyintézés színvonalát jónak találták.
3) 2009. májusában a Szarvasi Városi Ügyészség megvizsgálta a gépjárművek
tulajdonosának és üzembentartójának személyében bekövetkező, a kötelezettek által be
nem jelentett változások nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági eljárások
törvényességét. A vizsgálat 200 eljárásra terjedt ki. A vizsgálat során 2 jogszabálysértő
gyakorlatot tárt fel, valamint 5 csekély jelentőségű jogszabálysértést és
jogszabálysértésnek nem minősülő hiányosságot észlelt az ügyészség.
A jogszabálysértő gyakorlatok megszüntetésre kerültek.
4) 2009. októberében az APEH Adó- és Illetékügyi Főosztálya végzett az eljárási
illetékekkel kapcsolatos ellenőrzést. Az ellenőrzéskor mindent rendben találtak.
5) 2010. márciusában szintén az APEH ellenőrizte az illetékek lerovását, és az
illetékbélyegek jogszabálynak megfelelő érzéktelenítését. Az ellenőrzés szabálytalanságot
nem talált.
Az alábbiakban részletes beszámoló található az Okmányiroda feladatairól. A statisztikai
adatokat bemutató táblázatok, amennyiben nincsenek évre lebontva, a beszámoló
időszakát lefedő számadatokat tartalmazza.
Körzetközponti jegyzői hatáskörben végzett feladatok
1) Személyazonosító igazolvány
A személyi igazolvány ügyintézésben a 2008. évi CXIII. Tv. és a 117/2009. (VI. 4.)
Korm. Rendelet 2009. 06. 28-án hatályba lépett módosításai hoztak változást.
Ezen időponttól már újszülött kortól készíthető személyi igazolvány gyermekeknek is.

164

14 éves korig a személyi igazolvány nem tartalmaz aláírást, azonban így is alkalmas
személyazonosság igazolására, és külföldre utazáshoz.
A hatályos szabályozás szerint minden állampolgárnak rendelkeznie kell valamilyen
személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Ezzel kapcsolatban a lakosság tájékoztatása
megtörtént, eddig 415 esetben kértek 14 éven aluliaknak személyazonosító igazolványt.
Állandó személyazonosító igazolvány kérelmek
14. életév adott évben történő betöltése
415
Lejárt vagy érvényes szig. Cseréje
3503
Pótlás
509
Állampolgárság megszerzése
1
Adatváltozás miatt
210
Első kiadás 14 év felett
173
Első kiadás 14 év alatt
220
Egyéb kiadási ok
192
Összesen:
5222
Ideiglenes személyazonosító igazolvány
996
2) Lakcímigazolvány
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló jogszabály 2009. VI.
28-tól hatályos rendelkezése alapján – amennyiben a szükséges technikai feltételek
rendelkezésre állnak – a települési jegyző vezeti át a nyilvántartáson a lakcímbejelentés
adatait. A KEKKH az adatrögzítéshez szükséges informatikai feltételeket 2009. november
18-ától minden jegyző számára biztosította oly módon, hogy az anyakönyvi feladatok
elvégzéséhez rendelkezésre álló infrastruktúrán (ASZA-s gép) lehetővé tette a szükséges
adatrögzítő programok elérhetőségét. Ezen kívül – a körjegyző kérelmére - a rögzítés
lehetősége technikailag minden olyan körjegyzőséghez tartozó település számára is
biztosított, ahol ASZA-s gép működik.
A helyi rögzítés bevezetésének időpontjától kezdődően a lakcímbejelentéshez kapcsolódó
eljárásokban a körzetközponti jegyzők a körzetközponthoz tartozó más települések
tekintetében csak az okmánykiállítást végzik el.
Lakcímigazolvány
Kiadott igazolványok száma
Ebből lakcímváltozás miatt

7310
4208

3) Vezetői engedély
A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés magába foglalja az első alkalommal
történő kiadást, a lejárt, vagy más okból cserére szoruló jogosítványok kezelését.
Az okmányok kiállítását kezdeményezzük, melyek Budapesten kerülnek legyártásra.
2009. április 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás meghatározza, hogy a vezetői
engedélyen kívül milyen okirattal igazolható a vezetési jogosultság a Magyar Köztársaság
területén.
A lejárt kategória érvényességű vezetői engedély cseréjének kezdeményezését követően,
az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 60 napig a lejárt érvényességű vezetői
engedéllyel és az adatlap egy példányával lehet vezetni.
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Vezetői engedély kérelmek
Ideiglenes vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedély
Összesen

4463
91
26
4580

Vezetői engedély eltiltások száma megnövekedett, a fokozott közúti ellenőrzésekkel
arányosan. Leggyakoribb az ittas vezetés, valamint a megengedettnél nagyobb
sebességgel való közlekedés miatti engedélybevonás. A 6 hónap vagy annál hosszabb
időtartamra szóló vezetői engedély eltiltás maga után vonja az után képzés kötelezettségét.
Jelenleg 63 ilyen ügy van folyamatban.
4) Útlevél
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.)
Korm. Rendelet módosításának következtében Magyarország – uniós előírásnak eleget
téve – 2009. június 28. napjától elektronikus ujjnyomatot is tartalmazó (ún. második
generációs biometrikus) útlevelet állít ki. Ezen időponttól kezdve egy évnél hosszabb
érvényességi idejű útlevél iránti kérelem csak digitális ujjnyomattal együtt vehető fel.
Ezen időponttól bővült a személyi igazolvánnyal külföldre történő utazás lehetősége is.
Már nem csak az EGT államokba, hanem nemzetközi szerződés alapján, illetve az adott
állam belső joga alapján hazánkkal kötött szerződés alapján lehet egyes államokba
személyi igazolvánnyal utazni. A külpolitikáért felelős miniszter honlapján is közzéteszi
ezen országok listáját.
Útlevélkérelmek
Csere
Pótlás
Második útlevél igénylése
Új kiadás
Érvényességi idő lejárta miatt bevont
Összesen

844
46
1
783
1
1674

5) Egyéni vállalkozói igazolvány
A 2003-ban lezárult regisztrációt követően, mely minden egyéni vállalkozót érintett, az
egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. Tv. írt elő újabb feladatot az
okmányirodáknak. A jogszabály előírta, hogy 2008. 12. 31-ig minden vállalkozói
igazolványt le kellett cserélni, tekintettel arra, hogy 2008. 01. 01-től megváltoztak a
TEÁOR számok. Ezen eljárás keretében 2. lépcsőként a törvényességi vizsgálatot is
lefolytattuk. Megtörtént a szakképesítések, egyéb engedélyek vizsgálata is. Az ellenőrzés
lefolytatásának vége előtt, 2008. 12. 27-én hatályba lépett jogszabályváltozás eltörölte a
kötelező csere kényszerét. Néhány vállalkozás így a régi TEÁOR számokkal működik
továbbra is.
2010. január 01-től hatályba lépett a 2009. évi CXV. törvény, mely teljesen új alapokra
helyezte az egyéni vállalkozások, és egyéni cégek működésének bejelentését.
Az egyéni vállalkozásnak nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány. Ha az ügyfél
mégis kéri az igazolvány kiállítását, személyesen meg kell jelennie az okmányirodában,
mert elektronikus fizetésre nincs lehetőség.
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Az egyéni vállalkozás bejelentését hagyta meg a jogszabály egyedüli ügyként, amelyet
személyesen, és elektronikus úton is lehet intézni. Egyéni vállalkozással kapcsolatos
változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag
elektronikus úton – erre szolgáló elektronikus nyomtatvány igénybevételével – az ügyfél
személyes ügyfélkapuján keresztül kezdeményezhető.
Az egyéni vállalkozók adatai nyilvánosak, a www.nyilvantarto.hu oldalon megtalálhatók,
ezért az okmányiroda 2010. január 1-től nem szolgáltat adatot, csak a jogszabályban
meghatározott szerveknek.
Egyéni vállalkozás indítása
Módosítás
Megszüntetés
Visszavonás
Hatósági bizonyítvány kiadása
Összesen:

253
561
331
12
67
1224

Fellebbezésre vállalkozói igazolvány visszavonása miatt a beszámoló időszakában 2
esetben került sor. A másodfokú szerv mindkét esetben helybenhagyta döntésünket.
6) Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
A parkolási igazolvány kiállítása 2004. július 1-jétől tartozik az okmányirodákhoz.
Akiknek az állapota végleges, 5 éves érvényességgel kapják meg az igazolványt. Az első
5 éves ciklus 2009-ben járt le, mely a kiadott igazolványok számán is megfigyelhető.
2006.
félév
28

II. 2007
60

2008

2009

46

153

2010.
félév
113

I.

7) Gépjármű igazgatás:
A közúti közlekedési igazgatási feladatokban az alábbi fontosabb változások történtek:
2009. április 1-től az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi C.
törvény rendelkezései alapján hatósági engedéllyel és jelzéssel kell ellátni a négykerekű
segédmotoros kerékpárokat. A segédmotoros-kerékpárokra egy új, „E” típusú különleges
rendszámtábla kerül.
2009. július 1-jétől megváltozott az EGT valamely más tagállamából behozott használt
jármű magyarországi forgalomba helyezése. A forgalomba helyezésre irányuló eljárásnál
nem kell származás-ellenőrzést, és előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetni, feltéve, hogy
a jármű forgalmi engedélye harmonizált adattartalmú. Az eljárás során a Schengeni
Információs Rendszerben történő ellenőrzéssel kerül sor a jármű jogi helyzetének
tisztázására. A módosítás ügyfélbarát és költségkímélőbb.
2010. január 1-jét követően a nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve
üzembentartós személyének változását igazoló okiratnak teljes bizonyító erejű
magánokiratnak kell lenni. A 304/2009. (XII. 22.) Korm. Rendelet pontosan
meghatározza az okirat tartalmi elemeit.
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Amennyiben a magánokirat a kötelező elemeket nélkülözi, közlekedési igazgatási
eljárásban 2010. július 1-jét követően nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak.
Év

Karbantartások
száma

Elindított
törzskönyvek
száma

Fellebbezések
száma, eredménye

222

Kinyomtatott
forgalmi
engedélyek
száma
331

2006. I.
félév
2007
2008

1912
5343
5254

741
806

1045
1218

2009

3344

437

782

2010. I.
félév
Összesen:

228

33

62

4 db, a másodfok
minden esetben
helybenhagyta
határozatainkat
1 db., a másodfok
érdemi vizsgálat
nélkül elutasította
a fellebbezést
-

16.081

2239

3438

5 db

-

8) Címnyilvántartás:
2007. évben került sor a cím, körzet és szervnyilvántartás bevezetésére. A rendszer
kialakításának célja az, hogy a településeken előforduló címeket teljes körűen kezelje. A
lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló ingatlanok címei is feltöltésre kerülnek. A
címnyilvántartás segítségével kerültek kialakításra a választási körzetek is.
Az indulás óta 47 cím került felvitelre.
9) Ügyfélkapu regisztráció:
2006. évtől van lehetőség ügyfélkapu nyitására az okmányirodákban. Az ügyfélkapu
szolgáltatás segítségével az ügyfél elektronikus úton, biztonságosan kapcsolatba léphez az
elektronikus ügyintézést nyújtó intézményekkel. Az ügyfélkapu segítségével az ügyfelek
igénybe vehetik többek között az APEH, OEP, VPOP, és a felsőoktatási információs
központ szolgáltatásait is.
Az ügyfélkaput nyitók száma jelentősen megnőtt az utóbbi időben, a felhasználási kör
bővülése miatt. Míg 2009-ben összesen 178 fő nyitott ügyfélkaput, 2010. 06. 30-ig már
162 fő.
10) Integrált Közigazgatási Szolgáltató Rendszer:
Az un. XR rendszer segítségével lehet időpontot foglalni okmányirodánkban, illetve
okmányirodai ügyek indíthatók a www.magyarország.hu oldalon keresztül, amennyiben
az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval.
Az ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezést továbbra is nagyon kevesen veszik
igénybe. Az alábbi táblázat mutatja, hogy minimális növekedés látható a korábbi évekhez
képest.
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Az XR rendszeren keresztül 3 esetben került sor ügyindításra, de a befejezéshez minden
esetben szükséges volt az ügyfél személyes megjelenése is.

2007 év
10

Bejelentkezettek száma
2008 év
2009 év 2010. 06. 30-ig
11
15
11

Települési jegyzői hatáskörben ellátott általános igazgatási feladatok
1) Birtokháborítási ügyek
Birtokvédelmi eljárásnál megállapítható, hogy nőtt az ügyek száma, főleg a szomszédok
közötti viszály bejelentése vélt vagy valós sérelem esetében. Mindez betudható annak,
hogy az ügyfelek inkább a jegyzői eljárást kívánják igénybe venni a hosszadalmas és
költséges bírósági eljárás helyett. Ezáltal több az elutasítás száma is, mivel komplikáltabb
esetben csak is bírósági eljárás kezdeményezhető.
Döntésünket követően 7 esetben nyújtottak be keresetet a bíróságnál határozatunk
megváltoztatása iránt. Mivel a bíróság döntéséről nem értesít, így a perek kimeneteléről
nincs pontos információnk.
Év
2007
2008
2009
2010 I. félév

Ügyek száma:
8
12
19
13

2) Személyi adat és lakcímnyilvántartás
Az utóbbi időben megnőtt az ismeretlen helyen tartózkodó személyek lakcímének
fiktíválása iránti kérelem. Visszavezethető ez arra, hogy a polgárok sok esetben nem
tesznek eleget lakcím átjelentési kötelezettségüknek.
Döntéseink ellen 2 esetben került fellebbezésre. Határozatunkat mindkét esetben saját
hatáskörben visszavontunk.
A lakcímnyilvántartás ezen felül a központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra
korlátozódik.
Év
Adatszolgáltatás
2007
283
2008
247
2009
341
2010 I. félév
160
Sajnos településünkön a népességszám folyamatos csökkenése figyelhető meg.
Év
Népesség száma
2006
15.143
2007
14.972
2008
14.768
2009
14.593
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3) Kereskedelmi igazgatási feladatok
A kereskedelmi igazgatás területén a 210/2009. (IX. 29.) korm. Rendelet gyökerestől
megváltoztatta az üzletek működési kiadásának korábban 1997. óta kialakult rendjét.
2009. október 1-től az üzletkörök megszűntek, helyette termékköröket kell feltüntetni a
kérelemben. Leszűkült azon termékek köre, melyeknél engedélyezési eljárást kell
lefolytatni, és működési engedélyről szóló igazolást kell kiadni. Az engedélyezés csak pl.
dohánytermék, veszélyes anyagok, tűzveszélyes festékek, lakkok, növényvédő szerek
esetében maradt fenn. Egyéb termékek forgalmazásánál a kereskedőnek egy bejelentés
kell benyújtania, melyet, ha az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, a
hatóság 5 munkanapon belül nyilvántartásba vesz.
Adatváltozás esetén a régi működési engedély átfordítása az új jogszabálynak
megfelelően, alapos körültekintést igényel, mert a jogszabály több fontos kérdést nem
szabályoz.
A jogszabályváltozás miatt egy új nyilvántartást is fel kellett állítani. Hivatalunknál eddig
manuálisan vezettük az üzletek nyilvántartását 1997. óta. 2010. márciusában vásárolt az
önkormányzat egy programot, melybe folyamatosan kerülnek feltöltésre az adatok. A
program segítségével tudunk eleget tenni a jogszabályi előírásnak, mely szerint a
szolgáltató tevékenységet végzők (ideértve a kereskedelmet és vendéglátást is) adatait
közzé kell tenni a hivatal honlapján.
A nyilvántartás pontosítása miatt egy nagyszabású ellenőrzésbe kezdtünk. Terveink
szerint idővel minden üzlet leellenőrzésre kerül. A beszámoló időpontjáig 68 üzlet került
leellenőrzésre a 330 nyilvántartott üzletből. Az ellenőrzés során több olyan üzlet
működési engedélyét visszavontuk, melyek már bezártak, de az üzemeltető a
jogszabályban előírt kötelezettségének nem tett eleget, és a megszűnést nem jelentette, az
engedélyt nem adta le.
Fellebbezésre kereskedelmi eljárás során a beszámoló időszakában 2 esetben került sor, a
másodfokú szerv a határozatokat megváltoztatta. Az egyik másodfokú döntés ellen az
ügyfél a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, mely kérelmét a bíróság elutasította.
4) Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
A 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 2009. október 25-től újraszabályozta a szálláshelyszolgáltató tevékenységet.
A magánszálláshelyeket és a kereskedelmi szálláshelyeket egy rendelet alá vonta,
megszűntetve ezzel a korábbi szabályozás rendjét.
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén pénzbírság
lehetőségét is beépítette a Korm. Rendelet.
5) Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok
Ezen feladatot 2009. október 3-tól látják el a körzetközponti feladatokat ellátó települési
önkormányzatok jegyzői.
Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytatóknak kell a
jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni, és hatóságunkhoz bejelentést benyújtani. Ilyen
tevékenységet jelenleg településünkön senki sem folytat.
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6) Hirdetmények kifüggesztése:
Okmányirodánkhoz kerül a földbérlethez kapcsolódó hirdetményeken kívül az összes
hivatalhoz postázott kifüggesztés. Ezek darabszáma jelentősen megnövekedett, és nagy
arányban árverési hirdetmények. A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán
kívül a www.nyilvantarto.hu oldalon elektronikusan is kihelyezésre kerülnek.
7) Gázszolgáltatás megszüntetése céljából hatósági közvetítés:
A jogszabályban meghatározott esetben a gázszolgáltató hivatalunkhoz fordulhat a
fogyasztói helyre történő bejutás céljából. Hatósági segítséget kérhet a mérőóra
leszereléséhez. Eddig 2 esetben került sor karhatalom segítségével a fogyasztó
szolgáltatásból történő kikapcsolására, egyéb esetekben a fogyasztó együttműködött a
gázszolgáltató dolgozóival, illetve megállapodást kötöttek.
8) Lakáscélú állami támogatással kapcsolatban jogszabály által előírt jegyzői feladatok:
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet bizonyos
feladatokat jegyzői hatáskörbe utal. Ez többek között a fiatalok otthonteremtő
támogatásának igénybevételéhez igazolás - 2009. október 1 óta – hatósági bizonyítvány
kiállítása, ingatlan elidegenítése esetében a támogatás összegének visszafizettetése, illetve
átjegyzése újonnan vásárolt ingatlanra. A támogatások igénybe vételének törvény általi
eltörlése miatt ilyen ügyek egyre kevesebb számban fordulnak elő.
9) Hatósági bizonyítvány kiadása
Törvényi felhatalmazás alapján hatósági bizonyítványt állítunk ki tény, állapot vagy egyéb
adat igazolására. A korábbi években jelentős számban került kiadásra állampolgárok
élettársi kapcsolatának fennállását igazoló hatósági bizonyítvány például özvegyi nyugdíj,
lakástámogatás igénybevételéhez.
Egy 2010-ben kiadott Államigazgatási Hivatali tájékoztató alapján ez a gyakorlat
megszűnt, mert az élettársi kapcsolat igazolására a közjegyzők jogosultak.
Hatósági bizonyítvány kiállítása így a lakcímnyilvántartásból tárolt adatokról történő
adatszolgáltatásra korlátozódik.
10) Telepengedélyekkel kapcsolatos ügyintézés:
2009. április 1-jétől a telepengedélyezési eljárás Szarvas Város Jegyzőjéhez, mint
kistérségi jegyzőhöz tartozik. Az engedély, illetve bejelentés köteles tevékenységet
folytatók adatai nyilvánosak, megtekinthetők a nyilvántartást vezető hatóság honlapján.
(www.szarvas.hu)
Építéshatóság
Hatáskörét és illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről szóló, többször módosított 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a
állapítja meg.
A Kormány az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként a települési
önkormányzat jegyzőjét a rendelet mellékletében felsorolt településekre is kiterjedő
illetékességgel jelöli ki.
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Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Jegyzőjének hatás és illetékességi köre Gyomaendrőd
város és Hunya község 2007. 01. 01.-i hatállyal. A műemlékvédelem alatt álló építményekre
és területekre, valamint a sajátos építményfajtákra külön törvények és kormányrendeletek
vonatkoznak, azok tehát nem tartoznak Gyomaendrőd Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi
hatóság hatás és illetékességi körébe.
A körzetközponti feladatok az építésügyi törvény és a kapcsolódó rendeletek alapján
valamint a Gyomaendrőd Város Település Rendezési Terve figyelembe vételével az alábbiak:
- Településrendezési kötelezettségek elrendelése
- Építési munkák (épületek, építmények építése, átalakítása, bővítése, bontása,
használatbavétele, fennmaradása) engedélyezése
- Telekalakítások engedélyezése 2009. december 31. napjáig
- Engedélyezési eljárásban szakhatóságok megkeresése, hozzájárulások beszerzése, az
építési tevékenységgel érintett ingatlanok adatainak beszerzése
- Az épített környezet fenntartása, használata és értékeinek védelme
- Építésügyi hatósági ellenőrzés – helyszíni szemlék
- Építésügyi hatósági kötelezés
- Nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések készítése
- Szakhatósági egyeztetések, hozzájárulások egyéb építmények engedélyezésére
irányuló eljárásban
- Építéssel kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása
Építésügyi hatósági feladatokat a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai
Kirendeltségének kijelölő határozata alapján el kell látnunk más településeken is. (pld.
Mezőberény, Dévaványa, stb.)
Jelenleg 3 fő áll rendelkezésre ezeknek a feladatoknak az elvégzésére és a teljes műszaki
nyilvántartás vezetésére. Az építésügyi feladatok gyorsabb, pontosabb ellátásához
megvalósult a Földhivatallal a közvetlen számítógépes kapcsolat, ezáltal az ingatlannyilvántartás a technika működése esetén bármikor elérhető számunkra.
Településünkről „naprakész” bel-és külterületi térképi nyilvántartás és közműnyilvántartás is
szükséges lenne. A meglévő papír alapú térképszelvények rossz állapotúak, szakadozottak és
nem aktualizáltak. Sajnos a digitális térkép sem a jelenlegi állapotot tükrözi, hanem a
papíralapú térképek kerültek gépi feldolgozásra. (pld. házszámok, kialakítás, stb.)
A meglévő közműtérképek hiányosak pld. gázvezetéknél 10 db szelvény hiányzik, ezeket
pótlólag be kellene szerezni.
A jelenleg érvényben lévő településrendezési tervet 2010. február 26.-án fogadta el a
Képviselő-testület. Ennek papíranyagú térképei csak hozzávetőlegesen használhatóak, pld.
ingatlant helyrajzi száma alapján kikeresni nem lehet az A3-ra kicsinyített térképek mikro
betűi miatt. Az ilyen jellegű építésügyi hatósági tájékoztató munkához a digitális változat
használható, de ahhoz a folyamatban lévő munkából kellene sorozatosan „kilépni”,
egyszerűbb a régi rendezési terv alapján beazonosítani, mert az kiismerhető.
A gazdasági helyzet miatt az új lakásépítési tevékenység csökken, az építésügyi hatósági
munkában is a hangsúly az ellenőrzésekre tevődik át a meglévő épületek és területük
megfelelő megóvása, gondozása és védelme érdekében.
Az építésügyi hatósági engedélyezésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken túl
folyamatban van a holtágak kiskertes és hétvégi házas területeinek építésügyi hatósági
ellenőrzése, továbbá az illetékességi területünkön lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése a
városképi megjelenés, a gondozottság, az állagmegóvás szempontjából és az egyre öregedő
épület állomány állagának vizsgálata.
Az építésügyi hatóság 2008. évi ügyirataival kapcsolatos átfogó vizsgálatot tartott a Délalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége.
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A vizsgálat eredményeképpen megállapították, hogy minden esetben a jogszabályi
előírásoknak megfelelően járt el és döntött a hatóság, azonban kifogásolták, hogy a döntések
indokolási részében csak a döntést alátámasztó jogszabályok kerültek felsorolásra, a pontos
jogszabályi helyekre nincs hivatkozás.
A beszámolási időszakban 2006. évben 4 esetben került sor jogorvoslati eljárásra, ebből 3
esetben a II. fokú hatóság helyben hagyta határozatunkat, (1 esetben a másodfokú határozat
ellen is jogorvoslattal élt az érintett) 1 esetben új eljárás lefolytatására utasított.
2007.-2008. években nem volt jogorvoslati eljárás. 2009 évben 1 döntés lett megfellebbezve,
melyet a II. fokú hatóság (előzetes egyeztetés ellenére) hatáskör hiányában megsemmisített és
az arra illetékes hatósághoz át tette az ügyet. 2010. évben 1 döntés került megfellebbezésre,
melyet az indokolási rész minimális módosítása mellett a II. fokú hatóság helyben hagyott.
Megjegyezzük, hogy a fellebbező személye és az eljárás tárgya is ugyan az, mint a 2006.
évben megfellebbezett II. fokú döntésnél.
Ügyiratok száma az elmúlt években:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
768 789 795 860
439
2343 2482 3107 2505
1159
3111 3271 3902 3365
1598

Új lakásépítési engedély:

16

22

9

6

0

Klasszikus igazgatási feladatok
1)

Anyakönyvi ügyintézés

1895. október 1-től van Magyarországon állami anyakönyvezés. Azóta anyakönyvi
nyilvántartást vezetünk a születésről, házasságkötésről és a halálesetekről. Sajnos 1996.
december 31-én megszűnt a gyomaendrődi szülőotthon, így a születési anyakönyvi ügyintézés
lecsökkent, de nem szűnt meg, hiszen az utólagos bejegyzések, a nyitott anyakönyvi
bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek az anyakönyvvezetőnek.
Munkájához tartozik továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási
kérelmek, honosítási ügyek, hazai anyakönyvezések kezdeményezése. Vezeti az előírt
nyilvántartásokat, teljesíti a postán érkezett kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági
eskütételnél, házasságkötésnél, névadói ünnepségeken. 2006. március elseje óta működik az
ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszer, melyet teljes körben használ. 2006.
március 1-től megszűnt az endrődi kirendeltségen az anyakönyvezés, ezért az ezzel
kapcsolatos plusz feladatokat is a gyomai anyakönyvvezetőnek kell teljesíteni. Ez azt jelenti,
hogy a kirendeltségen csak személyes bejelentésre vagy írásbeli kérelem alapján anyakönyvi
okirat kiadás történik és az anyakönyvvezető csak a kint lévő anyakönyvek utólagos
anyakönyvi bejegyzéseit vezeti. Az önkormányzati törvény kirendeltségen csak
házasságkötést engedélyezi más anyakönyvek vezetése nem lehetséges. Az anyakönyvi
kirendeltség működtetésének szabálytalanságára az új Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer
indulásakor hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. A Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal, mint felettes szerv jóindulatából az anyakönyvek behozatala elhalasztódott. 2009.
júliusától új fajta anyakönyvi típus került bevezetésre, mely által lehetővé vált településünkön
az azonos neműek élettársi kapcsolaténak létesítése.
2008. október 30-án osztályunkat ezen belül az anyakönyvi tevékenységet ellenőrizte a Délalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Ellenőrzésének célja: ÖTM. ágazatpolitikai
célkitűzéseinek ellenőrzése, valamint annak vizsgálata, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó
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hatósági ügyek intézése során érvényesülnek-e a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései. Az ellenőrzés során
megállapítást nyert, hogy „Gyomaendrőd Városban az anyakönyvi és lakcím-nyilvántartási
tevékenységet végző ügyintézők szakmai tudása, felkészültsége kiemelkedően magas
színvonalú, a szakma iránti szeretetük, lelkiismeretességük, pontosságuk példaértékű”.
Anyakönyvi
típusok
Házassági
Halotti

2006

2007

2008

2009

51
99

62
135

49
102

48
99

2010.
félév
20
73

Születési
BÉT
Egyéb
anyakönyvi
ügyek

1
605

534

819

902

3
301

2)

I.

Hagyatéki ügyintézés:

A IRM rendelet alapján a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása: értesítés, idézés,
leltár felvétele, a szükséges iratok beszerzése, elkészítése és továbbítása az illetékes
hatóságokhoz. Hagyatéki és gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos vagyonleltár felvétele,
biztosítási intézkedések megtétele. A közjegyzőhöz az esetek 80%-ban úgy kerül a hagyaték
előkészítésre, hogy tárgyalás mellőzésével hozhat a közjegyző hagyatékátadó végzést. Ehhez
pontos precíz előkészítő munkára van szükség, s jó munkakapcsolatra az illetékes
közjegyzővel. 2010. januárjától kissé nehezítette munkánkat a Földhivatal, mely megtagadta
az amúgy illetékmentes hagyatéki eljáráshoz a tulajdoni lapok kiadását. Ezért szükség volt a
hagyatéki előadók Takarnethez való hozzáférésére. Az átmeneti időszak kellemetlenségeit
sikerült megértetni az ügyfelekkel, így mégis eredményes munkát tudtunk végezni.
Hagyatéki
2006
2007
2008
2009
2010.június
ügyek
év
év
év
év
30.
307
326
322
312
155
Főszám
860
1010
852
877
491
Alszám
1167
1336
1174
1189
646
Összesen:
Törvényi előírás szerint jegyzői hatáskör a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti ajánlat
kifüggesztése, melyet 2009-től elektronikus úton is közzé kell tenni.
3)

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

A talált tárgyak átvétele, tárolása, nyilvántartása, a tulajdonosnak vagy megtalálónak történő
kiadása, illetve értékesítése. A talált tárgyakat a rendőrség vagy aki találta adja át a hivatal
részére, melyeket minimum három hónapig őrzünk. Ezen idő alatt a tulajdonjog igazolása
mellett a jogos tulajdonos átveheti. Amennyiben nem válik ismertté a tulajdonos és a
megőrzési idő is letelt, átadjuk az adó osztálynak, akik selejtezik, ezután megsemmisítik, vagy
elviszik a MÉH-be, vagy értékesítésre felajánlják. Talált tárgyak többségében kerékpárok,
mobiltelefonok stb.
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Év

4)

Talált tárgyak
száma

Tulajdonos által átvett
tárgyak száma

2006. II.félév

11

2

2007.

9

0

2008.

12

1

2009.

20

2

2010.06.30-ig

7

1

Szabálysértési ügyintézés:

Azok a jogellenes cselekmények tartoznak ide, amelyek a társadalomra csekély fokban
veszélyesek. Elbírálja a szabálysértési feljelentéseket, elrendeli a szabálysértési bírság
végrehajtását, az elkobzást, dönt a lefoglalt tárgy visszaadásáról vagy lefoglalásáról, vezeti a
bírságnyilvántartást. A szabálysértési ügyek nem a központi iktatóban kerülnek iktatásra,
hanem külön a szabálysértési nyilvántartó rendszerben.
A vizsgált időszakban legtöbb szabálysértési eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt indult.
Ezt követi a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése, az
önkormányzati rendeletekben foglaltak megsértése és a köztisztasági szabálysértések.
Emellett még elég nagyszámú feljelentés érkezett ismeretlen tettesek által elkövetett
szabálysértési ügyekben is. Sajnos ezek az ügyek legtöbbször megszüntetéssel végződnek,
mert az elkövető nem válik ismertté. A kötelező szemétszállítás bevezetésével csökkent a
közterületen illegálisan szemetet elhelyezők száma.
A településen sok az üres ingatlan és ezek előtt a közterület rendezetlen. Ilyen esetekben a
közterület felügyelő felszólítja az ingatlan tulajdonosát a közterület rendbetételére és
amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor ellene szabálysértési feljelentéssel él. Minden
esetben pénzbírság kiszabására került sor. Napi kapcsolatot tartunk a közterület felügyelővel,
mezőőrökkel, egymás munkáját kölcsönösen segítjük.
A szabálysértési ügyeket a Szarvasi Városi Ügyészség 2008. és 2010. években ellenőrizte. A
vizsgálat célja 2008. évben az volt, hogy a tulajdon elleni szabálysértések miatt indult
eljárásokban helyesen alkalmaztuk-e a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
rendelkezéseit. Az ellenőrzés megállapította, hogy két ügyben a szabálysértési hatóság
hosszabb idő elteltét követően intézkedett a meg nem fizetett pénzbírság adók módjára történő
végrehajtása iránt, ezért felszólalással élt. A vizsgálat során jogszabálysértésnek nem
minősülő hiányosságot észlelt a megszüntető határozatok rendelkező részében, mert nem volt
jogszabályi hivatkozás a megszüntetési okra, ezért jelzéssel élt. 2010. évben a nem tulajdon
elleni szabálysértési ügyeket vizsgálta. Egy lakcím bejelentési ügyben óvással élt, mert a
szabálysértési hatóság eljárás alá vont személyt figyelmeztette és nem vizsgálta azt, hogy az
ügy már elévült, ezért az eljárást meg kellett volna szüntetni.
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2006.

2007.

2008.

2009.

Feljelentések
száma

162

194

191

184

Feljelentett
személyek száma

166

199

198

204

Megszüntetések
száma

50

47

46

66

Figyelmeztetések
száma

26

38

25

27

Pénzbírságot
kiszabó hat.
száma

74

87

102

64

Kiszabott
pénzbírság (Ft)

620000

985000

1542000

845000

Bírságátlag (Ft)

8378

11322

15118

13203

5)
Bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint
a bíróság által megállapított kár étékének végrehajtása a szabálysértési hatóság feladata.
Ezt a feladatot 2009. február 1-től látjuk el. 2009. évben 53 bírósági végrehajtási ügy indult,
2010. június 30-ig 13.
6)
Humánpolitikai ellátások
Az alábbi ellátások megállapítása 2008. december 31. napjáig tartozott a Hatósági
Osztályhoz, ezt követően ezeket a feladatokat a Humánpolitikai Osztály látja el.
-

Mozgáskorlátozottak
közlekedési
gépjárműszerzési támogatás,
gépjármű átalakítási támogatás)

kedvezményei

(közlekedési

támogatás,

-

Hadigondozotti pénzellátások megállapítása
Közgyógyellátás (az igazolványok érvényesítése 2005. április 1-től 1 éves időtartamra
történik. 2006. július 1-től 2007. június 30-ig az igazolványok lecserélése megtörtént,
az új igazolványokat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár adja ki a hivatalnál
megállapított jogosultság alapján)
2008-tól bevezetésre került a méltányossági közgyógyellátás.

Az alábbi táblázat a fenti ügyek ügyfélforgalmát és az intézendő ügyek számát mutatja.
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Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak támogatása
Hadigondozás

2006. 07.01-től 2007. 2008.
459
576
597
473
466
419
0
3
1

Az iratkezelés rendszere
Az iktatás Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési
Szabályzatában foglaltak szerint történik. A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalban
keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az Önkormányzat vezetőjére,
köztisztviselőjére, közalkalmazottjára és más jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára.
A Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását,
segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.
Az ügyiratok kezelése központi iktatás keretében számítógépes programmal történik. A
szabálysértési ügyeket külön iktatjuk. Az iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el.
2009. december 15. napjától használjuk a Professzionál Informatikai Zrt. által készített
GovSys v4.0 elektronikus ügyiratkezelő rendszert, amely a közfeladatot ellátó szerveknél
alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló
24/2006.(IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet szerinti kibővített tanúsítvánnyal
rendelkezik. Az átállás az új rendszerre nehéz volt, de az jól támogatja a hivatal
rendeltetésszerű működését. A vizsgált időszakban selejtezésre 2009. április 27. és május 20-a
között került sor a levéltár munkatársának segítségével.
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége 2010. július 13án ellenőrizte a hivatal iratkezeléssel kapcsolatos feladatait, melynek során megállapította,
hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik az iratkezelés, jelentősebb
jogszabályi hiányosságok nem merültek fel.
A hivatalnak minden évben kötelező készíteni az iktatott iratok alapján egy olyan hatósági
statisztikát, amely kiterjed az önkormányzat teljes ügyiratforgalmára, az első fokú eljárásban
intézett – önkormányzati és államigazgatási – hatósági ügyekre. Az elmúlt négy évet
vizsgálva az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom és az államigazgatási és
önkormányzati hatósági ügyintézés.
A mellékelt táblázatban foglalt ügyiratforgalom növekedés azt tükrözi, hogy az
önkormányzatnál folyamatosan növekszik az ellátandó feladatok köre.
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Ügyirat forgalom alakulása
2006. június 1-től 2006. december 31-ig
Főszám
Alszám
Titkárság
211
2274
Hatósági osztály
2047
4784
Adó osztály
2498
7256
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
742
1517
Osztály
Pénzügyi osztály
845
1743
Humánpolitikai osztály
2798
7512
Okmányiroda
1644
4728
Gyámhivatal
133
1694
Összesen:
10918
31508
2007.
Főszám
Alszám
Titkárság
730
2693
Hatósági osztály
3603
9143
Adóosztály
6072
10414
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
641
3078
Osztály
Pénzügyi osztály
1365
3003
Humánpolitikai osztály
4249
7502
Okmányiroda
2649
6907
Gyámhivatal
408
2992
Összesen:
19717
45732
2008.
Főszám
Alszám
Titkárság
836
3589
Hatósági osztály
3360
10280
Adóosztály
9013
11050
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
802
4033
Osztály
Pénzügyi osztály
1317
2418
Humánpolitikai osztály
3502
8924
Okmányiroda
2700
7455
Gyámhivatal
398
2873
Összesen:
21928
50622
2009.
Főszám
Alszám
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Gyűjtő
30
6382
0
0

Összesen
2515
13213
9754
2259

0
0
0
0
6412

2588
10310
6372
1827
48838

Gyűjtő
15
595
522
0

Összesen
3438
13341
17008
3719

0
0
0
0
1132

4368
11751
9556
3400
66581

Gyűjtő
0
4307
0
0

Összesen
4425
17947
20063
4835

0
0
0
0
4307

3735
12426
10155
3271
76857

Gyűjtő

Összesen

Titkárság
829
3055
Hatósági osztály
2755
7782
Adóosztály
9934
13039
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
578
3691
Osztály
Pénzügyi osztály
479
2188
Humánpolitikai osztály
5276
13235
Okmányiroda
2255
9355
Gyámhivatal
442
3416
Összesen:
22818
55761
2010. január 1-től 2010. június 30-ig
Főszám
Alszám
Titkárság
692
2793
Hatósági osztály
1615
5739
Adóosztály
6141
7674
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
544
2895
Osztály
Pénzügyi osztály
746
1682
Humánpolitikai osztály
3661
7800
Okmányiroda
742
4566
Gyámhivatal
339
2039
Összesen:
14480
35188

2006. június 1-től
2007. év
2008. év
2009. év
2010.június 30-ig
Összesen:

Beszámoló időszaka
Főszám
Alszám
10918
31508
19717
45732
21928
50622
22818
55761
14480
35188
89861
218811
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0
0
0
0

3884
10537
22973
4269

0
0
0
0
0

2937
18511
11610
3858
78579

0
0
0
0

Összesen
3485
7354
13815
3439

0
0
0
0
0

2428
11461
5308
2378
49668

Gyűjtő
6412
1132
4307
0
0
11851

Összesen
48838
66581
76857
78579
49668
320523

Gyűjtő

Beszámoló időszaka diagrammal szemléltetve
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XI. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI
Kimutatás az önkormányzati és bizottsági határozatok, valamint a rendeletek alakulásáról
2006 és 2010. június hónap közötti időszakban
Képviselő – testületi határozatok és rendeletek száma
Megnevezés/év

2006

2007

2008

2009

KT. határozat
KT. rendelet

384
28

413
46

542
55

522
59

2010.
06.
286
21

Képviselő-testületi döntések alakulása
600
500
400
db

KT. határozat

300

KT. rendelet
200
100
0
2006

2007

2008

2009

2010. 06. hó

évek

Bizottsági határozatok száma
Megnevezés/év
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Humánpolitikai
Pénzügyi és Gazdasági
Városfenntartó Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági

2006

2007

2008

2009

129

242

248

295

2010.
06.
160

308
168
273

243
209
293

224
250
399

181
278
333

123
137
140

181

db

Bizottsági döntések alakulása
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Ügyrendi, oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Humánpolitikai
Pénzügyi és Gazdasági
Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági

2006

2007

2008

2009

2010. 06.
hó

évek

Közmeghallgatások száma, helye
Megnevezés/év
Közmeghallgatás

2006.

2007.

2008.

1
Ipari 1 Endrődi 1
Iskola
Közösségi Endrő
Ház
di
Közös
1
ségi
Katona J. Ház
Műv. Ház
1
Katon
a
J.
Műv.
Ház

2009.

2010.
06.
1 Endrődi
1
Közösségi Városh
Ház
áza
Nagyte
1
rme
Katona J.
Műv. Ház

A képviselők személyi juttatásának és ahhoz kapcsolódó járulékának alakulása a
ciklusidőszakban
E Ft
2006. 2007. 2008. 2009.
2010. I. félév
Személyi juttatások
13883 12882 13184 13274
6297
Munkaadót terhelő járulékok
3798 3382 3514 3404
1644
Összesen
17681 16264 16698 16678
7941
Az állandó megbízással rendelkezők, mint a testületi döntést segítők ismertetése, pontos
megnevezés, díjazás összege évente, megbízás időtartama
1./
Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.):
Megbízási Szerződés 2006. 11. 06-tól határozatlan időre, jogi és közbeszerzési feladatok
ellátása tárgyában.
Hatályos díjazás: évi 1.200.000-Ft+ÁFA rendelkezésre állási díj és költségátalány (havi
100.000-Ft+Áfa bontásban).
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Egyedi, írásbeli megrendelések esetén megbízási díj: 10.000-Ft+ÁFA/fő rezsióradíj, valamint
hivatalos közbeszerzési tanácsadói, ill. békéltető közreműködés esetén 20.000-Ft+ÁFA óradíj.
2./
Dr. Timár Gyöngyi Ügyvéd ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.):
Megbízási Szerződés (aláírás: 2007. 01. 05.) 2007. 01. 15-től határozatlan időre jogi
szolgáltatási tevékenység tárgyában.
Hatályos díjazás: évi 600.000-Ft+ÁFA (havi 50.000-Ft+ÁFA bontásban).
3./
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3.):
Megbízási Szerződés 2009. 04. 01-től határozatlan időre tanácsadói munka elvégzésére.
Hatályos díj: évi 1.440.000-Ft+ÁFA (havi 120.000-Ft+ÁFA bontásban).
4./
Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 3/1.
III./24.):
Megbízási Szerződés 2008. 03. 03-tól 2010. 12.31-ig banki, ill. befektetési tanácsadás
végzésére.
Hatályos díj: évi 1.500.000-Ft+ÁFA (havi 125.000-Ft+ÁFA bontásban).
5./
KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Hal u. 3.):
Megbízási Szerződés 2006. 04. 19-től határozatlan időre az egyszerűsített éves költségvetési
beszámoló könyvvizsgálatára.
Hatályos díj: évi 996.000-Ft+ÁFA (negyedévente 249.000-Ft+ÁFA bontásban).
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XII. INFORMATIKA
2005-2010 között önkormányzatunk kezdetben a Békési kistérségi társulás tagjaként az ott
elfogadott informatikai stratégia közös megvalósítását vállalta fel. Ennek leglátványosabb
eleme a GVOP pályázati támogatással megépült kistérségi informatikai hálózat volt. Ez a
korszerű és nagysebességű adatátviteli hálózat nemcsak a Békési kistérség önkormányzatait,
intézményeit fűzi fel, de kapcsolódik más térségi és országos rendszerekhez. Ezen az
infrastruktúrán nemcsak internet szolgáltatás érhető el de ASP (Application Service Provider)
szolgáltatásként fontos alkalmazások használhatók saját beruházás és infrastruktúra
üzemeltetési költség nélkül. Ugyanez az alap infrastruktúra szolgálja ki ma már a
mikrohullámú hálózatról „átköltözött” távoli klienseket és biztosítja számukra fontos
alkalmazások távoli elérését.
Természetesen ezen a nagyberuházáson túl önálló igények és szükségletek kielégítése
érdekében több fejlesztés is megvalósult önerőből vagy pályázati forrásból. A fejlesztések
zöme elsősorban nem a műszaki megvalósításra, hanem a tartalmi szolgáltatásra
összpontosult.
Ennek egyik aspektusa az információs szabadság és tájékoztatás helyi kibontakoztatása volt.
Nagyobb humán erőforrást csoportosítva jelentősen növeltük az önkormányzati honlap
tartalmi gazdagságát és tartalmi frissességét. A jelenleg működő önkormányzati portál az
önkormányzati internetes jelenlétet elősegítő SZT-IS-8 jelű pályázati projektben készült.
Ennek egyik követelménye a külső tartalmak becsatolhatóságának megteremtése volt. A
projektben az önkormányzatunkban kifejlesztett testületi döntéseket nyilvántartó szoftver,
majd az elmúlt évben az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer adatbázisát illesztettük a
portálhoz. A portál publikus felületén előre definiált, vagy a felhasználó által szabadon
összeállított keresési kritériumok szerint lehet visszakeresni a testületi döntéseket 1991.
január 1-ig visszamenőleg.
Az elektronikus információ szabadság követelményeinek eleget téve 2008-ban regisztráltuk
önkormányzatunkat a közadat kezelő rendszerben is így a legfontosabb közérdekű adatok
nemcsak a portálunkon érhetők el, hanem a közadat kereső rendszerben is
(http://www.kozadat.hu/kereso). Szintén elérhetők honlapunkról az „üvegzseb törvény”
hatálya alá tartozó szerződések főbb adatai, illetve a közpénzekből az önkormányzat által
nyújtott támogatások is. Ez utóbbi közérdekű információk a közpénzekből nyújtott
támogatásokat
publikáló
kormányzati
portálon
is
elérhetők
(https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) A támogatások pályázati adminisztratív előkészítő
rendszerét is már úgy alakítottuk ki, hogy a kötelező központi adatszolgáltatással elektronikus
adatcserét tudjunk lebonyolítani.
Az eKözigazgatási technológia helyi megteremtésében egyik nagy előrelépést 2004-ben a
SAPARD, DARFT és IHM-ITP pályázatok összehangolásával megvalósított projekt
jelentette. A három pályázatból a SAPARD a WAN szintű informatikai hálózati közeget és az
azon implementált VPN kommunikációs csatornát, a DARFT a központi adatkezelő,
alkalmazás futtató nagyteljesítményű szervert, míg az IHM-ITP pályázat az integrált pénzügyi
szoftver beszerzését támogatta. A három program összehangolásával az önkormányzati
hivatal és valamennyi intézménye egy közös adatbázis és szerver erőforrásait konkurensen
elérve, de jogosultsági szintek és logikai szervezeti egységenként szétválasztva intézhették az
intézményi pénzügyeket.
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A rendszer támogatja az internetes banki és egyéb szakrendszerekkel történő integrációt és
együttműködést. A helyi adózásban, segélyezésben és számos egyéb terület pénzügyi
tranzakcióiban gyakorlatilag emberi beavatkozás nélküli automatizált folyamatok segítik a
pénzmozgások feldolgozását. A rendszer integráltsága nagymértékben segíti a vezetői
informálódást, tervezést önkormányzati és intézményi szinten is.
Az e-közigazgatási technológia kiterjesztésében szintén nagy előrelépést jelentett a
foglalkoztatási és szociális adatbázishoz (EADAT) történt csatlakozásunk 2009-ben. A
rendszer a korábbi manuális adatfeltöltést kiterjesztette az automatizált adatcsere
lehetőséggel. Az FSZH-val kötött megállapodás alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy a
szociális ellátást kezelő lokális rendszerekből interfész program útján töltsük fel a központi
rendszerbe a jogszabály által előírt adatokat megkímélve magunkat a fölösleges
munkatehertől és hibázási lehetőségtől.
Szintén az eKözigazgatást erősítette az Intézményi Munkaügyi Információs rendszernek a
központi adatbázisra épülő, webes kezelő felületén elérhető változatának a bevezetése. A
webes technológia térhódítása nemcsak a külső, de belső kapcsolatainkban is egyre inkább
teret nyer. A belső információáramlást biztosító hivatali intranet portál mellett két központilag
kiadott ingyenes alkalmazás is helyet kapott: a Teljesítmény értékelő rendszer és a választható
béren kívüli juttatásokat kezelő Cafeteria rendszer.
Az elektronikus ügyintézéssel szemben támasztott követelményekből önkormányzati
portálunk segítségével az elmúlt év végéig az első két szintet tudtuk megvalósítani. A
portálunk Ügyintézés menüpontjában megtalálható az önkormányzati hivatalunkban intézett
valamennyi hatósági és közigazgatási ügy részletes ügymenet leírása és letölthetők az
ügyintézéshez szükséges kérelem és egyéb űrlapok elektronikus változatai.
A elektronikus ügyintézésben - pontosabban a Ket novella terminológia szerinti elektronikus
kapcsolattartásban – is történt előrehaladás az elmúlt év végén. Saját elhatározásunkat
nagyban segítette az, hogy a vállalkozói igazolványok kötelező elektronikus ügyintézésének
bevezetése folytán hivatalunk is rendelkezik az elektronikus űrlapok gyártásához szükséges
regisztrációval. Jelenleg folyik az Általános Nyomtatvány Kitöltő program megismerése az
első teszt nyomtatványok fejlesztése útján.
Az egyes szakalkalmazások interaktív kapcsolatának megteremtése és az elektronikus
kapcsolattartás lehetőségeinek kihasználására az elmúlt évben szerződést kötöttünk a MÁKkal négy interfész szoftver ingyenes beszerzésére. Ezek a szoftverek elsősorban a helyi
adózásban teremtik meg annak lehetőségét, hogy elektronikus űrlapokból vagy egyéb
elektronikus ügyfélszolgálati rendszerekből érkező bevallási adatokat átadják az ONKADO
rendszerbe. Az interfész programok lehetővé teszik továbbá az ONKADO rendszernek az
iktató rendszerrel történő adatcseréjét, illetve azt, hogy az internetes önkormányzati portálon
keresztül az adózók hozzáférhessenek saját adataikhoz és az adózással kapcsolatos
információikhoz.
Az önkormányzati hivatali működés és az eKözigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése
érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP 1.A.2 jelű „A
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” projekt felhíváson. A különböző
szervezetfejlesztési technikák, tanulmányok és humán tréningek mellett kellő hangsúlyt
kapott az eKözigazgatást segítő modellek bevezetése, illetve a meglévők továbbfejlesztése is.
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Ennek keretében továbbfejlesztésre került a Polisz Integrált Pénzügyi Információs Rendszer.
A korábbi testületi döntéseket nyilvántartó rendszert felváltotta a teljes testületi működést
támogató keretrendszer az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Ez a webes technológiájú
integrált keretalkalmazás teljes körű támogatást nyújt a testületi működésnek az előterjesztés
készítésétől, az ülésvezetésen és döntéshozatalon át annak a végrehajtásáig, a döntések
nyilvántartásáig, és azok automatizált internetes publikálásáig. A SeQuence ügyfélhívó
rendszer az ügyfeleknek kényelmesebbé tette az okmányirodai ügyintézést azzal, hogy
interneten keresztül is tudnak előre időpontot foglalni. Az egyenletesebb ügyfélelosztás
optimalizálása az ügyintézőknek, az ügyfélforgalom és ügyintézési idő pontos mérése pedig a
hivatal vezetőinek nyújt pótolhatatlan statisztikai adatsorokat.
Ezek a műszaki és szervezési fejlesztések szerencsésen egybeestek azzal is, hogy az elmúlt év
nyarára épült ki a kistérségi társulás nagykiterjedésű optikai gerinchálózata, amely nyolc
települést és azok közintézményeit kapcsolják egy informatikai hálózatba. Az távoli
alkalmazást futtató intézmények gigabit sávszélességű hálózati kapcsolaton kommunikálnak
az önkormányzati vagy ASP központi kiszolgálókkal. Ez utóbbin a GovSys ügyiratkezelő
szoftver érik el, amely többlet szolgáltatásaival segítséget nyújt a bonyolult hatósági
ügyekben a Ket novella által megkövetelt határidő számításban is, segítve a gyors és
szakszerű ügyintézést elkerülendő az esetleges ügyfél kártalanítási ügyeket.
Végül mindezen szolgáltatások kimenő információi egy új generációs önkormányzati portálon
fognak szintetizálódni ez év közepére. A hamarosan átadásra kerülő önkormányzati internet
portál éles indítását őszre tervezzük. Az új koncepció szerint felépülő modern technológiákat
is felsorakoztató honlap nemcsak a látogatóknak lesz áttekinthetőbb, hanem magában
hordozza annak a lehetőségét is, hogy rövid időn belül ezen a webes felületen biztosítsunk
kétirányú interaktivitást biztosító elektronikus kapcsolattartási lehetőséget az ügyfelek és
egyéb partnereink számára.
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XIII. HIVATAL
A hazánkban 1990-től létező önkormányzati rendszerrel kapcsolatban általánosan
leszögezhető, hogy annak legfőbb szerve a helyi választópolgárok által demokratikus úton
megválasztott képviselő-testület, amelyet megillet a jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzat valamennyi feladat- és hatásköre. Természetesen a rendkívül szélesen
meghatározott feladatokat nem egyedül, hanem szervei: a polgármester, az egyes bizottságok
és a polgármesteri hivatal útján látja el, illetve egyes hatásköröket kivéve, amelyek
átruházását a törvény tiltja, átruházhat.
Működésében meghatározó szereppel bírnak a rendszeresen tartandó ülések, amelyeken a
legfontosabb kérdésekben történik meg a döntéshozatal. Döntéseit két formában,
határozatként vagy rendeletként hozza.
A képviselő-testület ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Kivételt képeznek
az Ötv.-ben meghatározott ügyek, amelyek esetében zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés
rendelhető el.
A polgármester a képviselő-testület tagja, aki a testület képviseletében jár el. A törvény
azonban külön feladat és hatáskörökkel is felruházhatja, illetve már maga az Ötv. külön
feladatokat ad neki.
A képviselő-testület saját tagjai közül választ alpolgármestert. Az alpolgármester elsődleges
feladata a polgármester munkájának segítése, illetve a polgármester helyettesítése.
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal közigazgatási
szervezet, mely részben önkormányzati részben államigazgatási feladatokat végez. Ezen kívül
a polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit a
polgármesteri-hivatal közreműködésével látja el.
A hivatalt a képviselő-testület által kinevezett jegyző vezeti. A hivatali apparátus alapvető
feladata, hogy megfeleljen a mind komplexebb szolgáltatásokat igénylő lakossági
elvárásoknak. A korszerű ügyfélfogadás elveinek szem előtt tartásával egyre magasabb
színvonalon, az állampolgárok igényeinek megfelelően végezze munkáját.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a gazdasági és társadalmi változások, nagymértékben
érezteti hatását a közszférában. A közigazgatási szervek gyakori strukturális átalakítása, az
Unió irányelveinek átvétele, a jogharmonizációból eredő feladatok, a lakosság igényeinek
megváltozása - egyre nagyobb követelményeket fogalmaz meg a közszolgáltatásokkal
kapcsolatban. Mindezek a változások a közszféra dolgozóinak szemléletváltását ösztönzik.
A hivatalban jelenleg öt osztály – Titkárság, Városüzemeltetés, Adó, Pénzügy, Hatóság,
Humánpolitikai – működik és látja el a feladatokat. A létszámot tekintve összességében évek
óta nincs változás, az előző évekhez hasonlóan 60 fő. Ez a létszám azonban folyamatosan
közcélú munkásokkal egészül ki, ez hat főt jelent, az egyes osztályokon adminisztratív
tevékenységet folytatnak, illetve a Humánpolitikai Osztályon az ügyfélfogadást végzik. Az
összlétszámból három fő van gyermekgondozási segélyen, az Ő helyükre határozott idejű
szerződéssel alkalmazunk köztisztviselőket.
A Békés Megyei területfejlesztési Tanáccsal kötött szerződés alapján három ösztöndíjas
foglalkoztatottnak biztosítunk lehetőséget ismereteik bővítésére 2009. október 1-től 2010.
szeptember 31. napjáig.
A fluktuáció az utóbbi időben kissé megnövekedett a hivatalban, ennek okai a nyugdíjba
vonulás, illetve az egyre nagyobb elvárások, a köztisztviselőkkel szemben.
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A távozó kollégák helyét egyrészt belső átszervezésekkel oldottuk meg, a megüresedett
álláshelyeket pályázat útján próbáljuk betölteni.
Az életkor összetételének változását a következő táblázat mutatja:

Korcsoport megoszlás 2006-2010 évben
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Egyre jobban elengedhetetlen követelmény a köztisztviselők iskolai végzettségének mind
magasabb szintre emelése. A szakmai alap- és szakvizsga megléte a köztisztviselői
törvényben meghatározottak szerint kötelező feltétele az alkalmazásnak, ezen a téren az
apparátus képzettsége megfelel az előírásoknak.
Az utóbbi években nagy gondot fordítunk a személyi állomány összetételének és szakmai
felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Javult a felsőfokú képzettséggel rendelkezők
aránya, van, aki több diplomával, illetve főiskolai és egyetemi diplomával is rendelkezik,
illetve többen rendelkeznek a munkájukhoz kapcsolódó további szakképesítéssel.
A hivatal több dolgozó tanulását segítette, az elmúlt négy évben hét fő végezte el a főiskolát,
ebből kettő a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott diplomát. Mindezeket az alábbi két
diagram mutatja:
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Iskolai végzettség megoszlása

8 fő egyetem

20 fő középiskola

32 fő főiskola

Az iskolai végzettségek alakulása

3 fő
2 fő

6 fő

17 fő

Kettő v.több főiskola
Egyetem és Főiskola
Főiskola és akkreditált k.
Főiskola és egyéb v.
Középfok és plussz képz.

16 fő

Fontosak az Államigazgatási Hivatal, illetve egyéb szervezetek által szervetett
továbbképzések, ezek mind szorosan kapcsolódnak a napi munkavégzéshez. Az elmúlt évben
a következőként alakult a képzésben résztvevők száma:
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Helyi éves
továbbképzési
Hivatal létszá- tervben
mának
érintett
megoszlása
létszám

Képzésben ténylegesen részt vevők megoszlása
Hivatalunk vagy
Iskolarendszerű
más szerv által
képzésben részt vevők
szervezett (1-5)
száma
napos képzésben
támogatott
nem
részt vevők száma
támogatott

Iskolarendszeren kívüli
képzésben részt vevők
száma
támogatott nem
támogatott

Képzésben részt
vevők száma
összesen

Jegyző
1 fő

6

5

1

0

6

I. besorolású
39 fő

81

63

10

3

76

II. besorolású
15 fő

8

7

1

0

8

ügykezelő
5 fő

0

0

0

0

0

Összesen:
60 fő

95

75

12

3

90
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Az ÁROP pályázat keretében nyertünk képzés magvalósítására, mely képzések 2009-ben
kezdődtek és 2010-ben fejeződtek be. Témáját illetően a munkavégzés minőségének javítását
szolgálták. Szinte valamennyi dolgozó aktív résztvevője volt ezeknek a programoknak.
Saját szervezésben zajlott a Ket. hatálybalépésére való felkészülés, mely minden dolgozót
érintett, aki alkalmazza a jogszabályt.
Az elmúlt ciklusban három közmunkással, egy mezőőrrel és két köztisztviselővel történt
munkahelyi baleset. Öt eset lezárult, ezek nem jelentenek többletköltséget a hivatalnak. Az
utoljára történt baleset még nem zárult le, a mezőőr munkavégzés közben többszörös
csonttöréssel járó balesetet szenvedett.
Az alábbi táblázat a hivatal dolgozóinak szabadság igénybevételét mutatja 2010. évben. A
jogszabályoknak megfelelően szabadságolási ütemtervet készítünk év elején, és igyekszünk
ennek megfelelően minden dolgozó részére biztosítani a szabadság kiadását. Ebben az évben
a tervtől eltérően a jogszabályváltozások következtében létrejövő megnövekedett feladatok és
többletmunkák miatt lényegesen növekedett a túlórák száma, valamint a rendelkezésre álló
szabadság kivétele illetve kiadása sem történik a tervnek megfelelően.
Szabadság igénybevétele 2010 július 31-ig
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Mindezek bizonyítják, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az állandó
változásoknak és elvárásoknak megfeleljük, hogy a legjobb tudásunk szerint segíthessük a
bizottságok, és a képviselő-testület munkáját.
Kirendeltség
A kirendeltség a két településrész 1982 évi egyesítését követően az endrődi településrészen
megmaradt hivatali egység.
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Célja és funkciója az elmúlt időszak alatt változatlanul az, hogy a településrész részben idős
nyugdíjas, részben szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak az ügyek intézése lehetőleg
helyben és jó szinten valósuljon meg, figyelemmel az endrődi településrész kiterjedt –
Nagylapos és Öregszőlő – voltára.
A kirendeltségen 2 fő ügyintéző /egy felsőfokú és egy középfokú végzettségű / és egy fő /
hatórás/ takarítónő dolgozik.
Az ügyintézők a szükséges szakvizsgával, illetve alapvizsgával rendelkeznek.
A hivatallal a kapcsolattartás háromféle módon valósul meg: egyrészt a hétfői osztályvezetői
értekezletek alkalmával, ahol a szakmai irányításon túl a felvetődő egyéb problémák is
megbeszélésre kerülnek. Kapcsolatot tartunk továbbá az ún. ”belső” posta útján is, mely napi
rendszerességgel hozza és viszi a Kirendeltség, a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a hozzánk
eljuttatott intézményi leveleket, iratokat.
A kiépített mikrohullámú kapcsolat útján pedig közvetlen számítógépes kapcsolat és
közvetlen munkakapcsolat van a Kirendeltség és a Hivatal között.
A feladatok bemutatása
Anyakönyvi igazgatás:
Magyarországon 1895.október 1-től van állami anyakönyvezés.
A két településrész egyesítését követően az endrődi településrész teljes anyakönyvi iratanyaga
helyben maradt, ezért anyakönyvi nyilvántartást vezetünk a születésről, házasságkötésről és a
halálesetről is.
A születések száma természetesen elenyésző, de a születési, házassági, halotti anyakönyvvel
kapcsolatos ügyintézés nem szűnt meg, hiszen a születési anyakönyvekkel kapcsolatban az
endrődön született, majd az elhunyt személyt a születési anyakönyv un. „UB” rovatába be kell
jegyezni. Ugyanez vonatkozik természetesen az endrődön kötött házasságokra is, hogy az itt
kötött házasságok esetén, ha a házastársak bármelyike elhunyt, a haláleset tényét szintén be
kell jegyezni a házassági anyakönyvbe.
Személyi okmányok cseréjéhez, új házasságkötéshez, az elhunyt személynek a haláleset
anyakönyvezéséhez ki kell adni a megfelelő anyakönyvi kivonatot.
A településrészen történt haláleset esetén a bejelentés jegyzőkönyvezése, a szükséges iratok
kiállítása, az érintett hatóságok értesítésével kapcsolatos feladataink vannak
További anyakönyvi feladatok: a honosítással, visszahonosítással, névváltoztatással
kapcsolatos kérelmek, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele.
Házasságkötés: az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényes előfeltételeit, vezeti
az előírt nyilvántartásokat, közreműködik a házasságkötési, névadói és állampolgársági eskü
letételének szertartásain. (Az endrődi településrészen nincs jelentős számú házasságkötés,
illetve névadó, de azért van.)
Házasságkötésre elsősorban a településrészen lakó és szerényebb anyagi körülmények között
élők, illetve az egyszerűbb esküvői szertartást igénylők köréből kerülnek ki, de jelentkeztek
már be házasságkötésre vidékről, illetve külföldi állampolgár és párja is itt kívánt már több
esetben is házasságot kötni.
Egyéb anyakönyvi feladatok: adatkérés – adatközlés, adategyeztetés (társhatósági
megkeresés, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatkérése stb.)
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Hagyatéki ügyintézés:
A hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatunk: A feladat megosztásából adódóan a
kirendeltségen azokat a hagyatéki ügyeket intézzük, melyben az elhunyt személy
hozzátartozója a településrészen lakik.
Teljes körű hagyatéki ügyintését végzünk, kezdve a hivatali helységben történő
leltárfelvételétől, a hagyatéki vagyontárgyak biztosításán át, az ingatlanokról történő adóértékbizonyítvány kiállításáig, az esetleges köztartozások (közműfizetési kötelezettségek
elmaradása) vizsgálatán át a hagyatéki leltárnak a jogszabályban előírt mellékletekkel a
közjegyző felé való továbbításáig.
Cél a hagyatéki ügyintézés során, hogy a hagyatéki leltárt úgy készítsük elő, hogy azt a
hagyatéki eljárás során az illetékes közjegyző a lehető leggyorsabban tudja átadni az örökösök
részére, tekintettel a közjegyző jelentős leterheltségére.
Mezőőri hozzájárulás:
Korábban az adóosztály koordinálta, majd a hivatalok között létrejött mikrohullámú kapcsolat
kiépítését követően lehetőség nyílt rá, hogy önálló munkaterületként a kirendeltségre lehessen
telepíteni a mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatokat. Ez egy számítógépes program, mely
két részből áll, egy ingatlan nyilvántartásból és egy folyószámla nyilvántartásból.
Ebben a programban tarjuk nyilván a Gyomaendrőd Város közigazgatási területéhez tartozó
külterületi ingatlanainak mintegy 30 ezer hektárját ( szántó, rét , legelő, zártkertek stb)
melyből, mintegy 25.000 ha képezi a mezőőri hozzájárulás alapját.
Az éves mezőőri hozzájárulás megállapításának hatálya alá mintegy 6.400 fő tartozik,
(magánszemély, jogi személy) de fizetési kötelezettséget megállapító határozatot a 2008
évben bevezetett un. 300.- Ft-os limit bevezetése óta csak mintegy 3.600-3.800 fő részére
állapítunk meg.
A mezőőri hozzájárulásból befolyt összeg évente némileg változó, 7.600.000.- és 8.200.000
Ft- között mozog.
A mezőőri hozzájárulással kapcsolatos feladatunkhoz tartozik még a kivetést megelőzően a
bejelentett változások átvezetése, majd a befizetett járulékok tételes könyvelése, a bevételek kiadások-számlakivonat nyilvántartás adatainak összesített könyvelése és annak a Pénzügyi
Osztály felé való havi továbbítása, a hátralékosok fizetési felszólításának kiadása, a nem
fizetők részére adók módjára történő behajtás elrendelése.
Adósságkezelés:
A beszámolóban érintett 2006-2010 években kétféle „adósságkezelés történt„ illetve történik.
Az egyik a 11//2005.(I.26.) korm. rendelethez kötődik az „ Egyes lakáscélú kölcsönökből
eredő adósságok rendezéséről „ szóló kormányrendelet, mely meghatározott összegű
lakáscélú kölcsönök törlesztő részleteinek meghatározott időtartamú felfüggesztéséhez
kötődött 2007 évben megszűnt.
Az ebben résztvevők számát az ügyiratforgalmi táblázat tartalmazza.
A másik, jelenleg is érvényben lévő adósságkezelésünk a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993 évi III. törvényben, valamint Gyomaendrőd Város 20/2003. (VIII.12.)
KT rendeletében meghatározott adósságkezelési szolgáltatás - a szociálisan rászorult
személyek részére nyújtott - lakhatást segítő ellátás, mely közüzemi díjtartozásra, ( áram,
gáz-víz) valamint lakbér,- és közös költség hátralékokra állapíthat meg támogatást.
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Ennek a támogatási formának a legszembetűnőbb változása az, hogy a bevezetést követő
néhány évben nem merült fel számottevő igény a rászorulók részéről, addig az elmúlt másfélkét évben jelentősen megnőtt az igénylők száma.
Ennek oka vélhetően a 2008. év végén jelentkező „válság” volt.
Ehhez a válsághoz kapcsolódik az a kormányrendeletből adódó feladatunk is, mely a
krízishelyzetbe került személyek részére nyújtott egyszeri támogatásról szólt és melynek a
munkájából a Humánpolitikai Osztályon túl a Kirendeltség is kivette részét.
A Hivatal többi osztályával való kapcsolatunk
Humánpolitikai Osztály
A Humánpolitikai osztály munkájában való részvétel elsősorban a településrész szociális
ellátásával kapcsolatos ügyintézésben jelenik meg. Ez azért jár jelentős ügyfélforgalommal,
mert a település idős és szociálisan rászoruló lakossága éppen ezen a településrészen lakik
nagyobb számban.
Melyek ezek az ellátási formák, amelyekben a humánpolitikai osztály munkájának
segítésében veszünk részt?
Elsősorban jelentős ügyfélforgalmat jelent a beiskolázási támogatások időszaka, mely évente
két alkalommal egy-egy hónapot jelent.
Folyamatosan igényelhető a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély, temetési segély, köz gyógy és eseti
gyógyszertámogatás, rendszeres szociális segély, RÁT, valamint az ápolási díj és a
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.
Az igénylőknek átadásra kerülő nyomtatványok döntő részben a kirendeltségre kerülnek
vissza, melyeket a helyes kitöltés és a szükséges iratok csatolásának ellenőrzése után
átveszünk, érkeztetünk és megküldjük a Humánpolitikai Osztálynak.
A Humánpolitikai Osztályhoz kapcsolódóan kell megemlíteni a gyámhatósággal
kapcsolatosan jelentkező feladatunkat, a gyámság-gondnoksági eljárásoknál, melyek
felülvizsgálatánál szükséges ingó és ingatlanleltárok felvételét és annak határidőre a
gyámhatósághoz való megküldését is.
Hatósági Osztály és Okmányirodával kapcsolatos feladataink
A Hatósági Osztállyal szoros munkakapcsolatban állunk. Hiszen a mindkét településrészen
folyó anyakönyvi munka szinte napi munkakapcsolatot kíván. (halálesethez folyószám
egyeztetése, iratok küldése, adatok egyeztetése) Házasságkötésnél a várakozási idő alóli
felmentés engedélyeztetése, iktatás.
Az okmányirodának megküldjük az állampolgárok lakcímváltozásaival kapcsolatos
lakcímbejelentő lapokat, valamint a halálesetekről felvett jegyzőkönyvek mellékleteként az
átvett okmányokat.
Az okmányiroda részére az anyakönyvből, kérésre adatot szolgáltatunk.
Adóosztállyal a kapcsolatunk
Az Adóosztály által rendszeresített bevallási, kérelem és egyéb nyomtatványok kiadásában,
valamint az adott üggyel kapcsolatos tájékoztatás megadásában való részvétel, valamint a
kitöltött és átvett kérelmeknek az ügyintézőhöz való eljuttatásában jelenik meg.
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Egyéb feladatok
Marhalevél kiadásával kapcsolatos feladatok:
Míg korábban az egyik legnagyobb ügyfélforgalmat jelentő ügyintézések egyike volt a
marhalevél kiállításával, irányításával a visszaérkezett iratoknak a nyilvántartásból való
kivezetésével kapcsolatos ügyintézés, addig ez a jelenlegi időszakban csökkent, szinte eltűnt,
hiszen a szarvasmarhára már korábban, majd a sertésre sem mi adjuk ki a járlatot,
változatlanul megmaradt azonban a juhra, lóra, szamárra a marhalevél kiadása, de ezeknek a
száma elenyésző.
Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladataink:
A kirendeltségen elhelyezett hirdetőtáblán közzé tesszük a lakosság napi életét közvetlenül
érintő, valamint tájékoztató jellegű hirdetményeket, információkat, hogy azokat a lakosság
mind nagyobb számban ismerje meg. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők:
Testületi ülések időpontjai, polgármester, alpolgármester fogadónapjai, szociális és szolgálati
bérlakásokra történő pályázatok benyújtása, állatorvosi ügyeleti beosztások kifüggesztése,
ÁNTSZ, növényvédelmi hatóságok kötelezései, tájékoztatásai, önkormányzati hírek (pl.
beiskolázási támogatások benyújtásának határidői) stb.
A lakossággal való kapcsolattartás egyéb módjai között meg kell említeni a közérdekű
bejelentések fogadását, továbbítását mely elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak szól, mint
például az elromlott közvilágosítás, a gázszivárgás, az elhullott és az el nem hullott állatok
okozta problémákat, de ide sorolhatjuk az elmúlt időszak időjárás okozta belvízkárok
bejelentéseit is.
Összegezve:
Mint a beszámolóból kitűnik, a kirendeltségen folyó munkák és feladatok a vizsgált időszak
alatt változtak, hiszen a jogszabályok változásával korábbi feladatok szűntek meg, vagy
csökkentek, újak pedig jöttek. A gazdasági élet változásával mind több ellátásra szoruló
állampolgár jelent meg a kirendeltségen is. A több ügyfél a nagyobb összegű segélyezés
(támogatás) a 2009 decemberében történt ügyviteli rendszer (iktatás) korszerűsítése, a
gyakran változó jogszabályok követése, egyre fokozottabb fizikai, szellemi és mentális
odafigyelést kíván a napi munka során, a kirendeltségen dolgozó 2 fő részéről is.
A kirendeltségen előforduló ügyiratforgalmat a következő táblázat szemlélteti:
Iktatott főszámos ügyiratok:

Adatszolgáltatás:
Adósságkezelés
/közüzemi
hátralék/:
Adósságkezelés /OTP hitel/:
Anyakönyvi okiratok:
Családi
jogállás,
gyámság,
gondnokság:

2006.
07.01től
15
22
7
82
5
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2007

2008

2009

2010.
06. 30-ig

5
51

13
98

20
128

2
101

33
115
14

108
14

147
26

70
3

Fizetési felszólítás/ mezőőri járulék:
Gázártámogatás:
Hagyatéki ügyek:
Hatósági bizonyítvány:
Krízis helyzetbe került személyek
támogatása
Mezőőri járulék:
Egyéb:
Összesen:

3
255
57
3
-

2
128
5
-

5
125
2
-

51
146
6
7

32
72
4
5

205
23
677

275
32
660

13
13
391

8
43
582

36
5
330

Gyűjtőszámon iktatott ügyiratok:

Haláleseti válási értesítők
Mezőőri járulék határozat
Mezőőri járulék fizetési felszólítás
Összesen

2006.
07.01-től
208
1277
1485
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2007
200
6386
1345
7931

2008.
233
3836
1600
5669

2009.
218
3740
1405
5363

2010.
06 30-ig
124
3645
3769

XIV. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Testvérvárosok erre fordított kiadások éves szinten, jelentősebb rendezvények, események
Gyomaendrőd Város testvérvárosi kapcsolatainak kiépítése mintegy tizenöt éves
múltra tekint vissza.
A Nagyenyedi testvérvárosi kapcsolat a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és a nagyenyedi középiskola közötti testvériskolai kapcsolatból fejlődött ki. 1993.
október 2-án a két város polgármestere aláírta a testvérvárosi szerződést. A kapcsolat azóta is
jól működik, hiszen a testvérvárosi látogatások szép számmal követik egymást. Évente
meghívást kap három gyomaendrődi fiatal a nagyenyedi Ifjúsági INTER-ART Alkotótáborba
valamint a Nagyenyeden rendezett jelentősebb rendezvényekre és természetesen városunk is
meghívja a jelentősebb rendezvényeire Nagyenyedet.
2003. tavaszán a németországi Schöneck város polgármesterének meghívására
önkormányzati delegáció látogatott el a hangulatos kisvárosba, céljuk a testvérvárosi
kapcsolat felvételének előkészítése volt.
A vendéglátók megmutatták a város látnivalóit, a jóléti és közösségi létesítményeket és egyéb
nevezetességeket.
A korábban Gyomaendrődön szerzett benyomás és látogatás eredményeként
szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos partneri –
testvérvárosi - kapcsolat jöjjön létre. Schöneck polgármestere és a település delegációja 2003.
októberében Gyomaendrődre látogatott, ekkor ünnepélyes keretek között aláírásra került a
testvérvárosi kapcsolatok felvételéről szóló okirat. Az elmúlt hét év alatt szoros kulturális
kapcsolat alakult ki a két város között.
Gyomaendrőd harmadik testvértelepülése a lengyelországi Pilzno. A két város között
2004. június 19.-én került sor a testvérvárosi megállapodás aláírására.
2009. július 6-án írta alá Várfi András polgármester a partneri együttműködésről szóló
megállapodást a szlovák Vrútky városával. Ez a kapcsolat is testvériskolai kapcsolatból
fejlődött ki, a szlovák város gimnáziuma a Kner Imre Gimnáziummal tart iskolai kapcsolatot.
Mind a négy testvérvárossal folyamatos és szoros kulturális kapcsolatot ápolt a 20062010-es időszakban is önkormányzatunk. A kulturális kapcsolat révén amatőr
művészegyütteseink számos színvonalas produkciót mutattak már be külföldön. A
sportkapcsolatok lévén pedig labdarúgóink néptáncosaink és társastáncosaink tehettek eleget
Látogatások:
Nagyenyedről Gyomaendrődre:
 2006. dec.15- 17.
X. Szaloncukor Kupa: 12 gyerek+3 felnőtt
 2007. dec. 14-16.
XI. Szaloncukor Kupa
 2008. aug. 16-17.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny : 4 fős delegáció (alpm)
 2008. december 12-14.
XII. Szaloncukor Kupa –focisták 12+3 fő (alpm)
 2009. április 30-május 3.
XI. Sajt és Túró F.-10+6 fő (pm+ képv.)
 2009. augusztus 19-22.
XI. Halfőző -5 fő (alpm)
 2009. december 11.-13.
XII. Szaloncukor Kupa 15+2 fő (pm+alpm)/Ők ketten
maradtak 18-ig a brüsszeli átadó miatt.
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Gyomaendrődről Nagyenyedre:
 2007. ápr. 20 -22.
A Föld Napja Várfi András, Dr. Csorba Csaba, Szabó
Balázsné, Rácz Imre
 2007. okt. 12-14.
Borfesztivál és Testvérvárosok Napja Csányi István, Izsó
Csaba, Illés János, Dr. Kovács Béla
 2008. júl. 10-20.
III. Ifjúsági Inter- Art Művésztábor: Burai Ildi, Nagy
Gabriella, Neibort Nelli, Varga Lászlóné pedagógus
 2008. júl. 26 -27.
Sörnapok Várfi András, Várfiné Szmola Ildikó Mária,
Dr. Csorba Csaba, Dr. Csorbáné Balogh Éva
 2008. szept. 19-21. III. Bor és testvérvárosi Napok Várfi András, Rácz Imre,
Czibulka György, Színfolt Mazsorett csop., Felnőtt focisták 20 fő(saját
költségen)
 2009. febr.7.
XII. Máltai Farsangi Bál Várfi András, Dr. Csorba
Csaba
 2009.május 22-24. Nagyenyedi Bethlen Napok focisták+ kísérő
 2009. július 10-20. IV. Inter Art Művésztábor: Epresi Szabina, Zsilinszki
Éva, Hevesi Nagy Anikó
 2009.július 24-26.
Focisták (alpm)
 2009. augusztus 29-30. Bor és Testvérvárosi Napok Iványi Lajosné, Dr. Palya
József, Hevesi Nagy Anikó,
 2010. július 10-19. V. Inter Art Művésztábor Liszkai Kata Danicza, Ágoston
Boróka, Csüllög Zsófia, Nemes Zita, Tímár Tamara,Gyurcsán Nikolett, Gyalog
Irén
 2010. július 23-26. Focisták (Fülöp Zoltán)
Pilznóból Gyomaendrődre :
 2006. dec. 15 -17.
Szaloncukor Kupa
9 gyerek + 4 felnőtt
 2007. aug. 18 –20.
IX. Nemzetközi Halfőző Verseny
5 fős delegáció
 2008. aug. 16-18.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny
4 fős delegáció
 2008. október 23-26.
Csabai Kolbászfesztivál
50+6 fő
 2008. dec. 12-14.
XI. Szaloncukor Kupa
9 fő
 2009.ápr. 30-máj. 3.
XI. Sajtfesztivál
12 fő
 2009. július 8-11.
27 fő focista-a lengyel polgármestertől kapott jutalomút
 2009. december 11-13.
XII. Szaloncukor Kupa
14 fő
Gyomaendrődről – Pilznóba :
 2007. jún. 28-júl. 1. Várfi András, Lehóczkiné Tímár Irén, Jakus Imre, Kluba Ágnes
 2008. máj. 9- 12.
Pünkösd
Képviselők,
Polgármesteri
Hivatal
osztályvezetői, intézményvezetők,
 2010. ápr. 19.
Pilznói PolgármesterTemetésre
Várfi András, Dr.
Kovács Béla, Iványi László
Schöneckből-Gyomaendrődre
 2007. okt. 18 -23.
III. Gyomaendrődiek Világtalálkozója:
12 fős delegáció
 2007. dec. 14 -16.
Szaloncukor Kupa:
16 fő
 2008. ápr. 30 –máj. 4. X. Sajt és Túró Fesztivál: 18 fős kórus +5 fős delegáció
 2008. aug. 16 -18.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny
4 fős delegáció
 2008. október
Csabai Kolbászfesztivál (PRIVÁTBAN)
 2008. dec.12-14.
XI. Szaloncukor Kupa (11+5 fő)
 2009.ápr. 30.-máj.3. XI. Sajt és Túró Fesztivál (7+5 fő)
 2009. október 21.-25. Csabai Kolbászfesztivál fél privát 5 fő
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 2009. december 11.-13.
XII. Szaloncukor Kupa 15+2 fő
Gyomaendrődről –Schöneckbe:
 2007. aug. 2- 5.
Büdesheimi Lámpásfesztivál Várfi András, Izsó Csaba, Szujó
Zsolt, Szilágyi Sándor
 2008. jún. 5- 8.
Büdesheimi Lámpásfesztivál
 2009. jún.17-21.
Helmut Dux Turnier 14+2 fő
 2009. júl. 30-aug. 2. Büdesheimi Lámpásfesztivál Zenebarátok 18 fő, Várfi András,
Várfiné Szmola Ildikó, Ágostonné Farkas Mária, Balla Károlyné
 2010. június 2-7
Gál István, Tímár Kitti, 14 focista
Vrútkyból –Gyomaendrődre:
 2008. aug. 16-18.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny: 7 fős delegáció
 2009. ápr.30-máj.3. XI. Sajt és Túró Fesztivál (10+6+10)
 2009. júl. 20-23
5-6 fő
 2009. október 23-25. Csabai Kolbászfesztivál 6 fő
 2009. december 11.-13. XII. Szaloncukor Kupa 14+2 fő
Gyomaendrődről - Vrútkyba:
 2009. július 4-6.
Várfi András, Dr. Csorba Csaba, Dr. Kovács Béla, Kohn Sándor
Pályázati források és a legjelentősebb testvérvárosi rendezvények
Az adott időszakban testvérvárosi látogatások költségeinek támogatására csak az
Európai Unió EACEA szervezete által meghirdetett pályázati felhívás kapcsán nyílt
lehetősége Önkormányzatunknak. A ciklus alatt két alkalommal, 2007-ben (elnyert támogatás
1.177.000 Ft, ebből testvérvárosi útiköltség 517.000 Ft, Gyomaendrőd Önkormányzatának
járó szervezési költség 660.000 Ft) és 2009-ben (elnyert támogatás 1.352.355 Ft, ebből
testvérvárosi útiköltség 474.733 Ft, szervezési költségeinkre jutó támogatás 877.622 Ft)
nyertünk támogatást ezen forrásból.
A 2006-2010-es időszak jelentősebb testvérvárosi látogatásai között feltétlenül meg
kell említeni a 2007. december 14-17-én rendezett X. Szaloncukor Kupa rendezvényét, mely a
pályázati forrásnak köszönhetően nagyszabású lehetett. Ezen rendezvényen részt vettek a
lengyel (Pilzno), a romániai (Nagyenyed), német (Schöneck) testvérvárosok valamint a 2009.
július 6.-a óta testvérvárosunkká vált szlovák (Vrútky) focistái és edzői. Természetesen a
többi évben rendezett Szaloncukor Kupa is nagyon nagy jelentőséggel bír, hisz ilyenkor
szintén minden testvérvárost meghívunk a tornára.
A következő szintén pályázati forrásból megvalósult találkozó 2009. április 30.-május
3-ig tartó rendezvény, mely a város Sajt- és Túrófesztiváljához kapcsolódott. Itt szintén jelen
voltak a fent említett városok delegáltjai, és egy-egy kulturális műsorral fellépő csoport
minden országból.
A minden év decemberében megrendezendő Szaloncukor Kupa- Nemzetközi Ifjúsági
Labdarúgó Torna költségeire az adott év sportalapjának kötött felhasználású keretében jelöl ki
a Képviselő-testület forrást, mely
 2006-ban 200.000 Ft,
 2007-ben 228.000,
 2008-ban 200.000,
 2009-ben szintén 200.000 Ft,
 2010-ben pedig közel 1.000.000 Ft.
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A beszámolót készítették:
Megyeri László

Aljegyző

Liszkainé Nagy Mária

Városüzemeltetési Osztály vezetője

Kürtiné Erdősi Klára

Projektmenedzseri Iroda vezetője

Enyedi László

Adóosztály vezetője

Szilágyiné Bácsi Gabriella

Pénzügyi Osztály vezetője

Keresztesné Jáksó Éva

Humánpolitikai Osztály vezetője

Tímárné Binges Irén

Hatósági osztály vezetője

Tóthné Rojík Edit

Oktatásügyi előadó

Lévai Éva

Személyügyi ügyintéző

Készült: 2010. augusztus
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I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ
ÁHT. 50. §-BAN FOGLALTAKRA
Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is a
vizsgált ciklusban a rendelkezésre álló források körének szűkülése jellemezte. 2006. évhez
viszonyítva 2007. évre a normatív állami hozzájárulások összege közel 7 %-kal csökkent, melynek
indoka, hogy a város kikerült a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott
települések köréből. Az átsorolásból adódóan 55.253 E Ft normatív támogatástól esett el az
önkormányzat. A csökkenő tendencia az elkövetkezendő években is megfigyelhető volt. Addig amíg
2006. évben a normatív állami támogatás összege még meghaladta a 950 millió Ft-ot, 2010. évben
már csak 713 millió Ft összegű normatív támogatásból gazdálkodhatott a város. Ennek oka egyrészt a
tanulói létszám csökkenése, feladatok megszűnése (Városi Alapfokú Műv.Okt. Int.-ben szakok
megszűntetése), az oktatás területén a teljesítmény-mutatón alapuló új számítási módszer bevezetése,
ellátotti létszám csökkenése, másrészt a normatívák fajlagos összegének csökkenése, illetve a
közszférában dolgozók 13. havi juttatásának eltörlése.
A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat,
hiszen a település lakosságszáma folyamatosan csökken.
A csökkenő források ellenére az Önkormányzat gazdálkodásában minden évben alapvető célként
fogalmazódott meg a kötelező feladatok teljes körű végrehajtása, továbbá a működőképesség,
finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítása. A kiadások csökkentésére
irányuló és egyéb célt szolgáló önkormányzati intézkedések – 2008. január 1-től a hulladékszállítási
díj bevezetése, önkormányzati kötvénykibocsátás - esetenként feszültséget váltottak ki, de
mindenképpen olyan szükséges lépések voltak, melyek a jogszabályoknak való megfelelés mellett a
település fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását is szolgálták.
Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekezdése alapján a polgármester
köteles jelentést tenni a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az előző
években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről, mellyel kapcsolatosan a
kötvénykibocsátásról, a fejlesztési hitel állományának alakulásáról, és a beruházásokhoz kapcsolódó
áthúzódó kötelezettségvállalásokról részletes elemzés található az alábbiakban.
1. A kötvénykibocsátás előzménye, menete, általános jellemzői
Önkormányzatunk 2007. évi költségvetésében jelentős erőfeszítések árán sikerült a pénzügyi
egyensúlyi helyzetet elérni.
Ezzel párhuzamosan a 2007. évi költségvetésünk forrás oldala nem teremtette meg a lehetőséget az
önkormányzat tervezett, jelentősebb volumenű intézményi, illetve térségi feladatellátást szolgáló
beruházási programjai saját erő részének biztosítására.
A város beruházási célkitűzéseivel elsődlegesen az önkormányzati kötelező feladatellátás
feltételeinek a javítását és a munkahelyteremtés lehetőségét célozta meg. Ezen belül is kiemelkedően
nagy figyelmet fektetett az oktatás-szakképzés fejlesztésére, az Ipari Parkba történő betelepülés
infrastrukturális hátterének teljes körű kiépítésére, a város idegenforgalmi lehetőségeinek
fokozottabb kihasználását szolgáló fejlesztések megvalósítására, valamint az idősügyi ellátás
feltételeinek javítására.
Mindezen tervezett fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósításához szükséges önkormányzati
saját erő biztosítása céljából felmerült az igény külső pénzügyi forrás bevonására is.
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A külső forrás bevonására általánosan ismert, és az Ötv. 88. § alapján is biztosított két lehetőség:
- hitelfelvétel, valamint a kötvénykibocsátás.
A hitelfelvétel jellemzői:
- célhoz kötött felhasználási lehetőség,
- a hitelbiztosító bank által támasztott szigorú elszámolási kötöttség,
- kötöttebb és szigorúbb törlesztési rendszer, amely kevésbé rugalmasan alakítható menet közben,
- általában jelzálogfedezetet igényel,
- közbeszerzés köteles (időigényes és költséges eljárás)
- önerőt igényel,
- jogszabályi korlátja van önkormányzatok esetében
A kötvénykibocsátás jellemzői:
- szabadabb felhasználási lehetőség,
- rugalmasabban alakítható törlesztés,
- jelzálogfedezetet nem igényel,
- nem közbeszerzés köteles,
- nem szükséges hozzá önerő,
- a kibocsátás költségei kedvezőbbek,
- a kibocsátás átfutási ideje lényegesen rövidebb,
- a kibocsátó bankok jegyzési garanciát vállalnak,
- nemcsak a pénzpiac, hanem a teljes tőkepiac rendelkezésére álló forrásait célozza meg (ezzel
nagyobb összegek felvételére nyílik lehetőség a kibocsátó számára, illetve a potenciális befektetők
lényegesen szélesebb körét vonja be a finanszírozásba)
Ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város fejlődni, beruházni tudjon és meg tudja teremteni azokat a
feltételeket, melyek nélkülözhetetlenek új munkahelyek létrehozásához, a fiatalok elvándorlásának
megállításához, hogy élni tudjon a pályázat adta lehetőségekkel mindenképpen külső forrás bevonása
vált szükségessé. A külső forrás bevonásának alternatíváit (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) 2007.
októberétől vizsgálta a Képviselő-testület. A 2007. november 12-ei és 13-ai közmeghallgatást követő
Képviselő-testületi ülésen (2007. november 29.) született meg a döntés a kötvénykibocsátásról 1
milliárd Ft összegben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel.
Az ajánlattételi felhívás 6 pénzintézet – a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt,
a CIB Bank Zrt, a Raiffeisen Bank Zrt, a K&H Bank Nyrt, és a Magyarországi Volksbank Zrt.
részére került megküldésre. Mind a hat pénzintézet élt ajánlattételi lehetőségével.
A beérkezett ajánlatokat értékelte Cséffai János könyvvizsgáló, Csapó Ágnes banki szakember és Dr.
Sasvári Anna ügyvéd. A szakértői vélemények mindegyike azzal a javaslattal élt, hogy a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot az
önkormányzat, és folytasson le egy tárgyalásos eljárást a két ajánlat hasonló voltából adódóan. 2007.
december 20-án a polgármesterből, bizottsági elnökökből vagy az általuk delegált személyekből álló
Szakértői Bizottság meghallgatta mindkét pénzintézet szakembereit, munkatársait.
A Szakértői Bizottság a lekötött betét utáni kamatbevétel nagysága és a referenciák alapján tudott a
két pénzintézet között sorrendet felállítani, hiszen a kamatfelár illetve az egyszeri szervezési,
lebonyolítási díjak tekintetében az ajánlatok szinte azonosak voltak.
Az Önkormányzat részére ajánlott magasabb lekötött betéti kamat (kb. 0,5%) eredményeként a
Szakértői Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a kötvénykibocsátásra vonatkozó
szerződést a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötötte meg.
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A Bank által összeállított ütemtervnek megfelelően 2008. január és február hónapokban elkészültek
és aláírásra kerültek a szükséges szerződések (technikai számla nyitásáról szóló szerződés, treasury
keretszerződés, a kötvénykibocsátásból eredő forrás betétként történő elhelyezéséről szóló
megállapodás).
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év
futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.
A kötvény paraméterei:
 Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
 Kötvény lejegyzése: CHF
 Jegyzéskori árfolyam: 158,35
 Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
 Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
 Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
 Kamatozás módja: változó
 Induló kamatláb: 3,5083 %
 Kamatláb változásának elvei: 6 havi LIBOR CHF + 0,7 %
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a kötvénykibocsátás során elvégzendő feladatokkal Csapó
Ágnes pénzügyi tanácsadót (Budapest Privinvest Kft.) bízta meg. A pénzügyi tanácsadó feladata volt
az árfolyam-és kamatkockázat alakulására vonatkozóan pénz-és tőkepiaci elemzések készítése, a
kötvénykibocsátás ajánlattételi felhívására beérkezett kötelező érvényű ajánlatok összehasonlító
elemzése, egyeztető tárgyalások lefolytatása, a Képviselő-testület részére szakértői anyag készítése.
Az elvégzett feladatokért fizetett megbízási díj összege 750 E Ft + áfa volt.
A kibocsátást követően a kötvényforrás kezelésére, a befektetési portfoliók kialakítására, teljes körű
banki tanácsadás ellátására önkormányzatunk megbízási szerződést kötött Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadóval 2008. február 27. napjától 2008. december 31. napjáig. A szerződés 2008. november
30-áig nem került felmondásra, így a megbízás – a szerződés értelmében - további 1 évvel
meghosszabbodott. 2009. decemberében a Képviselő-testület javasolta a megbízási szerződés
felülvizsgálatát (Kbt. hatálya alá tartozását), így a megbízási szerződést csak 2010. január 1. napjától
január 31. napjáig hosszabbították meg. A szerződést a Képviselő-testület 2010. januári ülésén ismét
tárgyalta és az alábbi módosításokkal fogadta el: hozamdíj mértéke: …alaphozamon felüli
többletbevétel összegének bruttó 25%-a (35%-ról), a megbízási szerződés 2010. február 1. napjától
2010. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól. A szerződés részét képezi az alábbi mondat is:
Amennyiben a szerződés lejártát megelőzően 30 nappal a Megbízó a szerződést nem mondja fel,
abban az esetben jelen szerződés hatálya további egy évvel meghosszabbodik.
Csapó Ágnes a Budapest Privinvest Kft. ügyvezető igazgatója a szerződésben vállalt
kötelezettségének megfelelően pénzügyi tanácsokat adott, kezelte az önkormányzat által kibocsátott
1 milliárd Ft összegű kötvény fel nem használt részét, továbbá szabályzatokat, elemzéseket készített,
lebonyolította a számlavezetés versenyeztetését, félévente, szükség esetén negyedévente beszámolót
készített a kötvényforrás menedzsmentjéről, továbbá felhívta a testület figyelmét a kamatkockázat
mérséklésének lehetőségére és bekérte a pénzintézetektől kamatfixálásra vonatkozó ajánlataikat.
Az önkormányzat a feladat ellátásáért havi 125.000 Ft + Áfa alapdíjat fizet, továbbá a megbízottat
szaktanácsadási feladataiért hozamdíj illeti meg. A hozamdíjat az önkormányzat naptári félévente
számla alapján fizeti. Mértéke: a lejegyzett, de fel nem használt kötvény összegének lekötéséből
származó alaphozamon felüli többletbevétel összegének bruttó 35%-a (2010. február 1. után 25%).
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A hozamdíj teljesítménytől függő díjazást jelent, a megtermelt többletbevétel után, a megtermelt
többletbevételből fizetendő.
A kifizetett prémiumdíjak bruttó összegei az alábbiak voltak:
2008. I. féléve után: 4.758.534 Ft
2008. II. féléve után: 1.982.353 Ft
2009. I. féléve után: 4.968.323 Ft
2009. II. féléve után: 6.757.031 Ft
A kötvényforrás menedzsmentjéről készített beszámolók teljes körű tájékoztatást nyújtottak a
kibocsátás időszakának pénzpiaci hátteréről, a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról és aktív
ügyletekről, továbbá a kötvény kibocsátása óta realizált kamat, hozam és árfolyamnyereségveszteség alakulásáról.
Elkészített beszámolók és a beszámolás időpontja:
2008. I. félévi beszámoló
– 2008. augusztusi ülésen
2008. II. félévi beszámoló
– 2009. márciusi ülésen
2009. I. félévi beszámoló
– 2009. augusztusi ülésen
2009. III. névi beszámoló
– 2009. októberi ülésen
2009. IV. névi beszámoló
– 2010. márciusi ülésen
2010. I. névi beszámoló
– 2010. májusi ülésen
Kamatkockázat mérséklésének lehetősége:
A devizában fennálló kötelezettségünknek két kockázati faktora ismert, az árfolyam és a
kamatkockázat. Az árfolyamban rejlő kockázat mérséklésére nincs lehetősége az önkormányzatnak,
ugyanakkor a kamatkockázat megszűntetésére, a kamatkiadások tervezhetővé tételére lehetőséget
biztosít a pénzpiac. Nagy kérdés és dilemma a Képviselő-testület számára, hogy mikor éljünk a
kamatfixálás lehetőségével, mikor szükséges lemondani az alacsony kamat adta előnyről?
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben két alkalommal is
foglalkozott a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kamatfixálás lehetőségével.
Mit értünk röviden kamatfixáláson, IRS-en? Az Önkormányzat egy IRS ügylet megkötésével már
meglévő, változó kamatozású kötvényének kamatát az IRS ügylet futamidejére fix kamatozásúra
cseréli, rögzíti.
Az Önkormányzatnak az alábbiakat szükséges mérlegelni:
Az IRS megkötésével lemond az aktuálisan alacsony kamat adta előnyről, ugyanakkor a kamatok
emelkedésével szemben védelmet szerez, kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi kamatjellegű
költségeit, vagy nem fixál és vállalja a kamatemelkedés kockázatát, ugyanakkor továbbra is élvezi
az aktuálisan alacsony kamat adta előnyt.
A 2009. október 29-i testületi ülésen a bizottságok javaslatai alapján a Képviselő-testület azt a
döntést hozta, hogy IRS ügyletre bekéri az ajánlatokat a pénzintézetektől, és a konkrét kamatlábak
ismeretében dönt a kamatfixálás elfogadásáról avagy elutasításáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 420/2009. (X. 29.) Gye. Kt.
határozata értelmében felhatalmazta Gyomaendrőd Város Polgármesterét az ajánlatok bekérésére.
Ezt követően megtörtént az ajánlati felhívás összeállítása, a pénzintézetek részére a kiküldése, majd
az ajánlatok értékelése. A beérkezett 4 indikatív ajánlat értékelését a Képviselő-testület a 2009.
december 21-ei ülésén megismerte, majd arról döntött, hogy 2009. évben nem kíván élni a
kamatfixálás lehetőségével és nem kér be kötött ajánlatokat pénzintézetektől, ugyanakkor
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felhatalmazta a polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén
tegyen intézkedést a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére.
A 2010. március 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésen Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó
beszámolót tartott a kibocsátott kötvény 2009. utolsó negyedévi menedzsmentjéről, mely beszámoló
során javasolta a Képviselő-testületnek a kamatfixálás lehetőségének ismételt átgondolását.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyelőre nem mond le az aktuálisan alacsony kamat adta
előnyről és nem él a kamatfixálás lehetőségével, ugyanakkor ismételten felhatalmazta a
polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén tegyen intézkedést
a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére.
A kötvényforrás számokban
2008.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1
milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként
használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú betétként volt
elhelyezve 227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000 Ft.
A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az
alábbi tételeket használta fel:
 kamatfizetésre 21.586.000 Ft
 testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle
ingatlan vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben
 a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak
1.000.000 Ft összegben
 a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének 4.758.000
Ft.
A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
megközelítette a 60 millió Ft-ot.
A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft.
2009.
A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt.
2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft), az EUR betét
állomány összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR (589.000
Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft.
2009. évi felhasználás:
 kamatfizetésre 34.500.000 Ft.
2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 115 millió
Ft-ot.
A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.151.659.000 Ft.
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2010.
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)
 2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása).
2010. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 50 millió Ftot.
2010. június 30-án a kötvényforrás forintban 1.042.132.678 Ft-ot tett ki.
A 2010. június 30-ai MNB középárfolyam (216,67) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.368.487.000 Ft.
2. Fejlesztési hitel állományának alakulása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évben a Képviselő-testület 260/2001. (X. 25.) Kt.
határozata alapján készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat
által felvett 223.500.-E Ft összegű tőketartozás és járuléka erejéig. A készfizető kezesség keletkezés
időpontja 2001. december 7., a hitel végső visszafizetésének lejárata 2011. december 20.-a. 2005.
december 14-én megszűnt a Hármas Körös Csatornamű Beruházó Társulat, a társulat által kivetett
érdekeltségi hozzájárulások esedékes törlesztő részleteinek összege bekerült az önkormányzat
kölcsönállományába. A Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett, és 2011. évben
visszafizetendő hitel összegéből – a lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeget
elkülönített kamatozó betétben helyeztük el, melynek alakulása a ciklusidőszakban a következő:
Lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásból
befolyt összeg
250000
200000
150000
E Ft

elkülönített betét

100000
50000
0
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A diagramból is jól látható, hogy a 223.500.-E Ft összegű hitel összege elkülönítetten, lekötött
betétként 2008. évtől kezdődően rendelkezésre áll. 2010. július 5. és 2010. október 5-e közötti
időszakban az ezen a címen lekötött betétállomány összegét lecsökkentettük 170.000 E Ft-ra, majd
ezen időszakot követően megtörténik a betétállomány összegének 223.500 E Ft-ra történő
kiegészítése. Az 53.500 E Ft jelen pillanatban is rendelkezésre áll az önkormányzat bankszámláján.
A lekötött állomány összegének csökkentését az tette szükségessé, hogy a folyamatban lévő
beruházásokhoz és pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések a nyári időszakban váltak esedékessé,
ugyanakkor a pályázati támogatások hatóság részéről történő kiutalása a beruházások befejezését
követően hónapok múlva fog megtörténni.
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A város stabil likviditásának biztosítása érdekében kötöttünk le júliustól októberig kevesebb
összeget, mint az ezt megelőző időszakokban. A hitel teljes összegének 2011. december 20-án kell az
önkormányzat rendelkezésére állnia. Az a tény, hogy a teljes hitelállomány összege 2008. évtől a
város rendelkezésére áll, köszönhető többek között annak is, hogy a befizetett lakossági érdekeltségi
hozzájárulások lekötéséből származó kamatbevétel összegével minden évben megnöveltük a lekötött
betétállomány összegét.
3. 2010. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások
1. Belvíz III. ütem – Megyei beruházás (3 holtág kotrása)
Saját erő összege: 37.780 E Ft
Ütemezése:
2010. 7.443 E Ft
2011. 25.025 E Ft
2012. 5.312 E Ft
2. Belvíz VII. ütem – Besenyszegi településrész belvízrendezése
Beruházás bruttó költsége: 91.621 E Ft
Támogatás összege: 82.459 E Ft
Saját erő összege: 9.162 E Ft
2010. évben érkező támogatás összege: 5.000 E Ft
2010. decemberben várható kifizetés összege: 5.556 E Ft
Beruházás várható befejezése: 2011. 08. 31.
3. Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben – Gesztor: Kondoros
Nagyközség Önkormányzata
I.
forduló önereje 2.146 E Ft (rendezve 2009. és 2010. években)
2010. évi költségvetésbe betervezett önerő összege: 10.000 E Ft
2011. évre áthúzódó kötelezettségként betervezett összeg: 28.250 E Ft
4. Közösségi közlekedés beruházás – Gesztor: Szarvas Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésbe betervezett önerő összege: 7.282 E Ft, mely előreláthatólag 2011.
évben válik esedékessé
5. Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása – Öregszőlői beruházás
Támogatás összege: 50.000 E Ft
Önerő összege: 0 Ft
A pályázat utófinanszírozású, a teljes beruházási összeget az önkormányzatnak meg kell
előlegeznie.
Várható befejezés: 2011. 10. 31.
6. Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés és felújítás előkészítő munkái – Elvi vízjogi
engedélyes terv elkészítése
2010. évi költségvetésbe betervezett összeg: 10.000 E Ft, a terv kifizetése előreláthatólag
áthúzódik 2011. évre
A Pénzügyi Osztály tájékoztatója a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás,
szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a
szükséges intézkedést.
Amennyiben az ügyfél nem fizet rendszeresen, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése.
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A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg, illetve az
ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy bírósági úton
érvényesítjük követelésünket.
Hitelek
Hitel
típus

Lakáshite
l
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

Hitel
Hátralék
állomány 2010.01.
2010.01.0 01
1.
27.813.30
9
12.455.02
1
850.892

Új
előírás

1.712.09
4
2.568.46
7
390.788

240.000
100.000

Előírás
bevétel
2010.
évi

Befizetés
2010.0106. hó

Hitel
állomány
2010.06.3
0.

5.000.00
0
2.150.00
0
600.000

2.353.764

25.459.54
5
11.644.05
6
820.602

Bíróságra adott ügyek
Hitel típus Ügyszám Fizetési
Tartozás
meghagyás összege
Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár
hitel

23
17
1

1.050.965
130.290

Hátralék
2010.06.
30

1.965.61
8
2.708.28
4
460.202

Végrehajtás Tartozás Bírósági
alatt lévő
összege
eljárásba
ügy
bekapcsolódás
18 1.055.346
14
346.248
5
11 2.556.341
6 1.606.053
6
1
124.540

Tartozás
összege
1.361.040
1.366.759

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30-án 25.459.545 Ft, mely összeg 204 fő
tartozása. A hátralékos állomány 1.965.618 Ft , mely összeg 76 fő tartozása. A hátralékos tartozás
összege, mintegy 253.524 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 2.353.764 Ft. 2009. évben,
illetve 2010. I. félévében is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Ügyfeleink között előfordulnak
olyanok, akiknek ugyan felhalmozódik több havi tartozásuk, de a felszólítás eredményeként egy
összegben rendezik azt. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is. Ezen hitelek
törlesztési részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság negatív hatására, így egyre nagyobb
azon ügyfelek száma, akik se a pénzintézet, se az önkormányzat felé nem tudják rendszeresen fizetni
tartozásukat. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési
kötelességüknek a tartozást bírósági úton érvényesítjük. 23 fő ellen folyik bírósági végrehajtás
2.416.386 Ft tartozás összegére, melyből 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 4 esetben tartott
sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenként minimum 19.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár.
2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként 6.600 Ft illetéket kell
fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő költségvetési szervek
illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a fizetési meghagyást a
Közjegyzőn keresztül elektronikus úton (MOKK rendszeren) lehet benyújtani, az eljárás díj fizetése
mellett történik, melynek legkisebb összege 5.000 Ft, illetve a tartozás összegének 3 %-a. Jelenleg
egy lakáshitellel rendelkező házaspár tartozása ügyében a felmerülő költség átlagos összege 56.200
Ft. Jelenleg 14 ügyben az ügyfelek a fizetési felszólításra sem fizettek, melyek esetében az új fizetési
meghagyásos eljárás keretében tudunk eljárást indítani.

11

A 14 ügy szerződés szerinti összege 2.405.999 Ft, melyhez 684.400 Ft összegű végrehajtási költség
társul (456.000 Ft végrehajtási költség előleg, 158.400 Ft végrehajtási jog bejegyzési költség, 70.000
Ft eljárási díj), ami a tartozás 28 %-a.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30.-án 11.644.056 Ft, mely összeg 102
fő tartozását foglalja magába. A hátralékos állomány 2.708.284 Ft, mely összeg 43 fő tartozása. A
hátralékos tartozás összege 139.817 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 1.050.965 Ft,
melyből végrehajtás eredményeként 102.122 Ft rendeződött.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. Jelenleg 17 fő ellen folyik bírósági végrehajtás 3.923.100 Ft összegű tartozásra.
5 fő rendszeresen fizet, 2 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához
további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 8 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2010. június 30-án 5 fő 820.602 Ft tartozással rendelkezik, melyből a
hátralékos tartozás 460.202 Ft. Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette
tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. 1 fő jegyzőkönyv alapján hozzájárult tartozásának
nyugdíjából történő letiltásához. 1 fő esetében 124.540 Ft összegű tartozásra fizetési meghagyást
bocsátottunk ki a bíróság felé.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd.
Kintlévősé Hátralék
Új
Előírás
Befizetés
hj
g
2010.01.0 előírás bevétel
2010.01típusa 2010.01.0 1
Korr.
2010. évi
06.hó
1
Hárm
38.890.49 16.356.55
- 10.000.00 6.203.529
as2
7 25.000
0
körös
csat.
érd.hj
Rau95.000
95.000
5.000
féle
csat.
hj
Régi
15.000
15.000
Csato
rna hj
Út érd 7.098.082
5.000.000
629.185
.hj

Kintlévősé Hátralék
g
2010.06.3
2010.06.3 0.
0.
32.661.96 14.640.42
3
9

90.000

90.000

15.000

15.000

6.468.897

6.468.897

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2010. június 30-án
32.661.963 Ft. 1.660 fő tartozását tartjuk nyilván, melyből 14.640.429 Ft a hátralék összege. A
hátralékos állomány 2009. 12. 31-éhez képest csökkent. 2010. I. negyedévében befizetésre került
6.203.529 Ft, melyből a mintegy 5,5 millió Ft összegű adók módjára átadott tartozásból 334.399 Ft
térült meg. 12 fő 620.000 Ft összegű tartozása jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek
nincs letiltható jövedelmük.
A csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetéséhez biztosított 10 éves futamidejű részletfizetési
lehetőség 2011. III. negyedévében lejár.
A régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az
adó osztályra behajtásra.
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Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2010. június 30-án 6.468.897 Ft összegű, 219 fő tartozását
jelenti, mely egyben hátralékos tartozás is. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza
meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség.
Jelenleg 15 fő 614.039 Ft összegű tartozásával szemben lett fizetési meghagyás kibocsátva, melyből
9 fő esetében lett a végrehajtás elindítva. A megelőlegezett végrehajtási költség összege 155.411 Ft.
A 15 főből jelenleg 1 fő fizet rendszeresen. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek
esetében a felmerülő költségek rendkívül magasak a tartozások összegéhez viszonyítva. A
lakáshitelnél leírtak alapján a végrehajtási költség összege minimum 30.600 Ft (19.000 Ft+6.600 Ft
+5.000 Ft), viszont amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak.
Számítások alapján a 20.000 Ft összeg feletti tartozásokat alapul véve a kintlévőség összege
3.539.861 Ft (61 ügy), melyhez 2.045.800 Ft összegű végrehajtási költség társul, mely a tartozás
összegének 58 %-a (1.292.000 Ft összegű a végrehajtási költség előlege, 448.800 Ft a végrehajtási
jog bejegyzési költsége és 305.000 Ft a közjegyzői díj költsége). Az 1.292.000 Ft összegű
végrehajtási költség előleg a tartozás megtérülésével ugyan megtérülne, de az említett ügyfélkör nagy
része nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, illetve az ingatlan árverés eredményessége a
tapasztalatok alapján nem jellemző.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
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Új
s típusa g
2010.01.0 előírás
2010.01.0 1
Korr.
1
Aktív
korú
Köztemetés
Jöv.pót
ló

1.239.641

1.065.925

946.185

5.628.273

4.118.448

2.629.73
9

91.984

91.984

Előírás
bev.
2010.
évi

Befizeté
s
2010.
évi 0106 hó
124.108

1.000.0 1.448.64
00
3
0

Kintlévősé Hátralék
g
2010.06.3
2010.06.3 0.
0.
2.061.718

1.282.930

6.809.369

4.579.604

91.984

91.984

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2010. június
30-án 2.061.718 Ft, melyből 1.282.930 Ft a hátralékos állomány összege. A nem fizető ügyfeleknek
fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket.
szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetése címen 2010. június 30-án 6.809.369 Ft kötelezettség áll fenn.
A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A
köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az
esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. Egy 100.836 Ft
összegű köztemetés tartozás ügy kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által
elindított végrehajtási ügybe, de az eljárás nem vezetett eredményre. A Pénzügyi osztály a
tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan
felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai
alapján kerülnek végrehajtás alá.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége jogcímen 2010. június 30-án 5 fő tartozását,
91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni,
de 2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek
nem rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és
ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók.
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Az elemzés jól mutatja, hogy a folyamatos intézkedések ellenére a kintlévőség állománya nem
csökkent. Ennek oka részben az ügyfelek jövedelmi helyzetének fokozatos romlása, másrészt a
végrehajtási eljárás rendszerének változása, a hozzá kapcsolódó költségek növekedése. Az
önkormányzat minden esetben próbál mérlegelni. Szükséges vizsgálnunk a tartozások
felhalmozódásához vezető családi körülményeket, végrehajtási eljárás esetén a megtérülés esélyét,
illetve a tartozás összegének és a végrehajtás költségének egymáshoz való arányát.
Önkormányzat gazdálkodását érintő ellenőrzések a vizsgált időszakban
A ciklus ideje alatt minden évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr
(2006. és 2007. években a Békési Kistérségi Társulás, majd 2008. évtől a Körös-szögi Kistérségi
Társulás által alkalmazott belső ellenőr végezte ezen feladatokat, 2010. január 1-jétől a belső
ellenőrzést a Körös-szögi Kistérségi Társulás keretei között a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János
vezetésével - látja el.) a munkáját. Az elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt
hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről minden évben beszámoltunk a
képviselő-testület felé.
Külső ellenőrzések:
2006.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése az önkormányzati út-és szennyvízberuházásokhoz 2002-2005.
években igénybe vett közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának vizsgálatára
terjedt ki. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a közműfejlesztési támogatások
jogszabályi előírásokkal ellentétes igénybevétele és felhasználása önkormányzatunknál nem volt.
Az állam által juttatott támogatásokkal megvalósuló beruházások esetében a támogatást nyújtó,
illetve közvetítő szervek a támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzést végző
szervek szabálytalanságot nem állapítottak meg.
2007.
Az Állami Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája 2007. évben átfogó ellenőrzést tartott
Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdálkodásáról. A számvevői jelentés 2007. október 12.-i
dátummal került kiadásra. Az ellenőrzést követő Számvevői jelentésre a jogszabályi előírásoknak
megfelelően Önkormányzatunk Intézkedési Tervet készített, majd megküldte az Állami
Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája részére.
Az Intézkedési Tervben rögzítésre kerültek a vizsgálat során feltárt hiányosságok, ezen hiányosságok
megszűntetésére irányuló feladatok, továbbá a feladatok elvégzésének határideje.
A feltárt hiányosságok kijavítása több esetben már a vizsgálat szakaszában megkezdődött, illetve
2008. évben tovább folytatódott. 2008. április hónapjában a Képviselő-testület tájékoztatást kapott az
intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról, mely jelentést megküldtük az ÁSZ részére. Az
Állami Számvevőszék részéről jelentésünkre reagálás, észrevétel nem érkezett.
A Magyar Államkincstár a 2006. évi központi költségvetésből származó támogatások év végi
szabályszerűségi vizsgálatához kapcsolódóan a jogtalanul igénybevett támogatás összegét vizsgálta.
Az iparűzési adóalap változás miatt a jövedelem-különbség mérséklés jogcímnél az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend 52/C § (2) bekezdése alapján az
Igazgatóság megállapítása szerinti 1.099,6 E Ft összeget önkormányzatunk önrevízióval módosított
és azt a központi költségvetésbe visszafizetett.
A fejlesztési vissza nem térítendő támogatásokhoz kapcsolódóan is folyamatosan megtörténtek a
támogatási szerződések lezárását megelőző és az azt követő utóellenőrzések, mely ellenőrzések során
a megállapítások a támogatás szabályszerű felhasználását tartalmazták.
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2008.
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 2008. szeptember 9. napjától
szeptember 18. napjáig helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
 Térségi Szociális Gondozási Központ
 Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az ellenőrzés tárgya a 2007. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása
alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének
vizsgálata. Az ellenőrzés 2009. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt
hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről részletes tájékoztatást kapott a
Képviselő-testület 2008. évvégén, illetve a lezárt ellenőrzésről 2009. májusában átfogó jelentés
formájában számoltunk be.
2009.
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 2009. november 4. napjától 9
munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében:
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
 Térségi Szociális Gondozási Központ
 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az ellenőrzés tárgya a 2008. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása
alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének
vizsgálata. Az ellenőrzés 2010. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt
hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos
tájékoztatásban részesült.
Bevételek alakulása a ciklusidőszak alatt
Normatív állami támogatás alakulása
Az állami normatív támogatás igénylését továbbra is az 1992. évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64.§ (5)
bekezdése alapján kell elvégezni. Az önkormányzat év közben köteles lemondani, illetve július 30-ig
pótigényt nyújthat be jogcímenként a normatív állami támogatásokra. A jogszabályi előírás szerint a
normatív állami támogatás a tényleges létszámadatok alapján az elmúlt évek mindegyikében
negyedévente felülvizsgálatra került, és a változás jelentése a MÁK felé megtörtént. Az év végi
normatív állami támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél
ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó
igénylési alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív
támogatás elszámolása az állam felé.
2008. évtől kezdődően korszerűsítésre került a normatív támogatások igénylésének és
elszámolásának rendszere. Az előző évek gyakorlatától eltérően a 2008. évi igénylések már nem csak
papír alapon kerültek benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, hanem internetes webes felületen
keresztül az ebr rendszer segítségével. Így pontosabb, naprakész adatok állnak rendelkezésre,
kiküszöbölve a többszöri berögzítések, és összesítések során keletkezett hibalehetőségek
kialakulását.
A ciklusidőszakban a normatív támogatás nagyságát és összetételét szemlélteti a következő grafikon
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Településigazgatási feladatok
A települési igazgatási és kommunális feladatok után a lakosságszám alapján, míg a körzeti
igazgatási feladatai után ügyiratszám alapján illeti meg az önkormányzatot a hozzájárulás a kötelező
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Nagyságát a lakosságszám alakulása, és
a normatíva fajlagos összege befolyásolja.
A lakosságszám alakulása csökkenő tendenciát mutat:





2006. január 1.-jén 15.237 fő
2007. január 1.-jén 15.144 fő
2008. január 1.-jén 14.972 fő
2009. január 1.-jén 14.777 fő
Adatok: E Ft-ban
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A települési igazgatási és kommunális feladatok normatív támogatása 2006-2008. években 33.000 E
Ft körül alakult, míg 2009. évben 34.305 E Ft, 2010. évben pedig lecsökkent 31.461.-E Ft-ra. A
körzeti igazgatási feladatok normatív támogatása kismértékben, de 2008. évig növekedett, azóta
csökkenő tendenciát mutat, összege 14.000-18.000.-E Ft között alakult.
Üdülőhelyi feladatok
Az üdülőhelyi feladatok fajlagos összege az elmúlt években 2 Ft/idegenforgalmi adóforint, vagyis a
normatív hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó
minden forintjához 2 Ft. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó
alapján nem igényelhető a hozzájárulás. 2006. évben a normatív hozzájárulás 7.000.-E Ft, 2007.
évben 9.000.-E Ft, 2008-ban 11.000.-E Ft, 2009-ben 14.000.-E Ft volt, a vendégforgalom alapján
növekvő tendenciájú, 2010. évre viszont lecsökkent felére, 7.000.-E Ft-ra, mivel a normatíva fajlagos
összege 1 Ft/idegenforgalmi adóforint összegre lecsökkent.
Adatok: E Ft-ban
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Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott önkormányzati hozzájárulás
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések önkormányzatait
lakosságszám szerint illeti meg. 2006. évben a hozzájárulás összege 55.253 E Ft volt, azonban 2007.
évtől a város kikerült a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések
köréből, amely átsorolásból adódóan ezen támogatástól elesett az önkormányzat.
Pénzbeli szociális juttatások
A hozzájárulás a települési önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az önkormányzatokat terhelő különféle
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járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkozatás szervezésének
igazgatási feladataihoz kapcsolódik.

Adatok: E Ft-ban
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A diagramból jól látható, hogy az Önkormányzat ezen feladatellátásához kapcsolódó normatív
támogatás 2009-ig évről évre növekedő tendenciát mutat, 2010. évben ezen normatívánál is
csökkenés történt.
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás
A normatív hozzájárulás a települési önkormányzatot az állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához a lakosságszám alapján, a települések szociális és lakás ellátottsági, valamint lakásközművesítettségi jellemzőiből képzett mutatószám szerint illeti meg. A támogatás 2006. évben
24.813 E Ft volt, míg 2007. évben 23.848 E Ft-ra csökkent, mely 4%-os csökkenést mutat. 2008.
évtől ezen a címen kapott támogatás megszűnt.
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Szociális intézmények támogatása
Ezen normatíva a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat által
működtetett feladatokra nyújt részben fedezetet.
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2006. évben a szociális intézmények normatív támogatása 221.354.-E Ft volt. A normatív állami
támogatásoknál feladat növekedés történt a Városi Gondozási Központnál, amely többlet normatív
támogatást eredményezett, mivel 2005. év végén 50 férőhelyes emeltszintű bentlakásos intézmény
került átadásra.
2007-ben a normatív állami támogatás csökkent az előző évhez viszonyítva, 212.422.-E Ft-ra, mely
4%-os csökkenést mutat. A csökkenés oka, hogy a bentlakásos ellátásnál csökkent a normatíva
fajlagos összege, különös tekintettel az emelt színvonalú bentlakásos ellátás területén, ahol az
ellátottak éves térítési díjának összege alapján differenciáltan kell meghatározni. Nagymértékben
csökkent a normatíva összege a támogató szolgálatnál, a közösségi ellátásnál, továbbá a nappali
ellátás területén is.
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Ugyanakkor az alapellátáshoz – szoc.étkezés, házi segítségnyújtás, - kapcsolódó normatíva összege
emelkedett. 2007. évre szigorodott az új belépőkre vonatkozó normatív támogatás igénylése. Ebben
az évben feladat növekedés történt a Városi Gondozási Központnál (Szent Imre Idősek Otthona),
amely többlet normatív támogatást eredményezett.
A Városi Gondozási Központ alapító okirata 2007. február 27-i dátummal módosításra került. Az
intézményt 2007. március 1-től mikrotérségi társulás formában működteti az Önkormányzat. A
szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében térségi feladatot lát el az intézmény. A térségi
feladatellátásból adódóan az intézmény többlet normatív támogatásra volt jogosult. Az intézmény így
többcélú-közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézménnyé alakult. A szociális
alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén
működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő, többcélú-közös
igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény, közös fenntartásával oldotta meg.
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz sorolja a szociális törvény a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás létrehozását. A feladatellátás érdekében megállapodás született Mezőberény és
Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között, így 10 jelzőkészülék került kihelyezésre, melyekről a
jelzések a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba
futnak be.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátás és logopédiai
feladatokat a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulásban részt vevő
önkormányzatok területén látja el. Ezen feladatok után az intézményt társulási normatíva is megilleti,
mely összegek jelentősen javítják az intézmény költségvetési helyzetét.
2008. évben 232.341.-E Ft volt a szociális intézmények normatív támogatása, mely 9,4 %-os
növekedést mutat. Ebben az évben a normatívák fajlagos összege megegyezik az előző évi összeggel,
a növekedés az ellátotti létszám növekedésének tudható be. Az előző évben történt intézkedések
hatására – térségi feladatellátás miatt – emelkedett a létszám a szociális étkezés, és a házi
segítségnyújtás területén. 2008. május 1.-től a szociális étkeztetésnél is térségi feladatellátás történik.
2009. évben nagymértékű normatív támogatás csökkenés következett be. 192.867.-E Ft-ra csökkent
az összege. Ebben az évben a szociális normatívák szerkezetében változás történt, bevezetésre került
az otthon közeli ellátáshoz kapcsolódó igénylés, szigorodtak a feltételek, a normatívák összegei a
nyugdíjminimum összegéhez sávosan kerültek meghatározásra. Az emelt színvonalú ellátásnál
további normatíva csökkenés mutatható ki.
2010. évre a tervezett normatíva összege 173.061.-E Ft, mely az előző évinek 89,7 %-a. 2010. évben
mint minden területen, itt is csökkentették a normatívák fajlagos összegét.
Az oktatás normatív támogatása
Az oktatási ágazatban a normatív támogatás létszám alapú, az iskolák a tanulói létszám alapján
igényelhetik, illetve vehetik igénybe.
Adatok: E Ft-ban
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A diagram is jól szemlélteti, hogy az oktatási területén a normatív támogatás összege folyamatosan
csökken. A csökkenés egyrészt a tanulói létszám csökkenéséből, másrészt a normatíva fajlagos
összegének a csökkenéséből ered. A tanulói létszám adatok csökkenése a városi szintű lakosságszám
változás következménye.
2007-ben az oktatási ágazat normatív támogatása 468.134.-E Ft volt, amely 7,7%-kal csökkent az
előző évhez képest. 2008. évben 434.709 E Ft volt a normatív támogatás, az előző évhez viszonyítva
szintén csökkent. 2008 évben az oktatás területén a teljesítmény-mutatón alapuló új számítási
módszer került bevezetése, melynek alapja nem csak a tanulói létszám alakulása, hanem figyelembe
vételre kerül még a normatíva számításánál a csoportlétszám alakulása, a tanulók heti foglalkoztatási
időkerete, és a közoktatási törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám. Az új számításhoz
2008. évben 2.550.000.-Ft teljesítménymutató került kialakításra, melynek összege folyamatosan
csökken, a 2010. évi költségvetésben 2.350.000.-Ft-ra változott. A oktatási normatívák szerkezetében
is változás figyelhető meg, vannak olyan normatív támogatások amelyek megszűntek, más normatív
támogatásoknál pedig szerkezeti bontásban külön kell meghatározni az egyes mutatókat. Ezen
változások hatására évről évre szigorodnak az előírások, bonyolultabb és összetettebb az igényléssel
és elszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtása.
A jogszabályi előírások alapján a Kincstár ellenőrzi az év végi elszámolás helyességét, melyet 2007.
évtől kezdődően helyszíni ellenőrzések keretében hajtott végre. A helyszíni ellenőrzések alkalmával
vizsgálta az intézmények – közoktatási, és szociális - statisztikai adatait az alapbizonylatokkal,
valamint szerződésekkel összefüggésben.
A helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatása
A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak
védelmét, a muzeális intézményeket, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló
feladatai ellátásához.
Adatok: E Ft-ban
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Látható, hogy a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok normatív támogatása az elmúlt
években folyamatosan csökken, hiszen a város lakosságszáma is évről évre csökkenő tendenciát
mutat.
2010. évben ezen támogatási jogcím megszűnt, normatívát nem igényelhet rá az önkormányzat.
Az évek óta mutatkozó normatív támogatás csökkenése mellett az intézmények működésükhöz egyre
magasabb összegű kiegészítő önkormányzati támogatást vesznek igénybe, melyet az alábbi grafikon
is szemléltet:
Adatok: E Ft-ban
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Intézményi működési bevételek alakulása
Adatok: E Ft-ban
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A működési bevételek alakulását mutatja a fenti grafikon. A hatósági jogkörhöz kapcsolódó
bevételek aránya az összes bevételen belül alacsony, 1% alatti a részaránya. Legmagasabb részarányú
az egyéb saját bevételeké, mely a következő bevételeket tartalmazza:

szolgáltatások,
továbbszámlázott szolg.
bérleti és lízingdíjak
intézményi ellátási díjak
alkalm.térítések,
kártérítések

Az egyéb bevételeken belül jelentős az intézményi ellátási díjak alakulása,
150.000-200.000.-E Ft közötti, dinamikus emelkedés figyelhető meg. Ezen
szerepelnek az oktatási intézményekben beszedett étkezési térítési díjak összege,
Szociális Gondozási Központ által kiszámlázott és befizetett ellátási díjak, és
befizetett összegek.

mely összegében
bevételek között
továbbá a Térségi
gondozottak által
Adatok: E Ft-ban
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Az egyéb bevételeken belül a másik jelentős bevétel a bérleti díjakból származik. A bérleti díjak
összegénél is folyamatos növekedés figyelhető meg.
Adatok: E Ft-ban
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Összege 2006-ban 58.512.-E Ft, 2009. évben 95.118.-E Ft-ra növekedett. A 2009. évi növekedés oka,
hogy a Vízművek Zrt. 2009-ig csak a bérleti díj ÁFA tartalmát utalta át önkormányzatunknak, a nettó
bérleti díj összegét minden évben tőkeemelésre fordította, így az önkormányzat részesedése
növekedett. 2009. évtől a bérleti díj összege átutalásra kerül önkormányzatunk részére, azonban
rekonstrukciós alapot kell képezni a befolyt bérleti díjból. A 2010. évi tervezés során 53.516.-E Ft
bérleti díj bevétellel számoltunk, mivel a plusz 45.000.-E Ft Vízműtől beérkező bérleti díj bevétel a
felhalmozási célú pénzeszközátvételek közé került az eredeti költségvetésben beépítésre a
felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében.
A hozam és kamatbevételek tekintetében is jelentős növekedés jelentkezett az elmúlt években.
Adatok: E Ft-ban
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2006-2007. években 25.000 E Ft körüli értéken alakult, majd 2008. évben 107.554.-E Ft-ra nőtt.
2008. évben a kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat
elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá az 1.000.000 E Ft
összegű kötvény lekötéséből származik. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi
hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. 2008. december
31-én a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
társulási hitel forrásául szolgál.
A belvíz II. beruházáshoz a 182.520 E Ft támogatás összege szintén kamatozó betétként volt
elhelyezve, felhasználására december hónapban került sor. A kötvény lekötéséből származó
kamatbevétel és árfolyamnyereség összege a vizsgált időszakban közel 60 millió Ft-ot ért el.
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2009. évben 168.970.-E Ft kamat és hozambevétel realizálódott. A kamat bevétel egyrészt a
folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó
betételhelyezésből, továbbá az 1.000.000 E Ft összegű kötvény lekötéséből származott. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett
bevétel kamatozó betétként van elhelyezve, mely alaptőke a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz V. beruházáshoz két részletben érkezett (49.896 E Ft és a
76.172 E Ft) támogatás összege szintén kamatozó betétként volt elhelyezve. A kötvény lekötéséből
származó kamatbevétel és árfolyamnyereség összege a vizsgált időszakban több mint 115 millió Ftot ért el.
Felhalmozási célú bevételek alakulása
Adatok: E Ft-ban
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2006. évben a felhalmozási bevételeken belül 21.323.-E Ft-ban történt tárgyi eszköz értékesítés, mely
tartalmazza a Gázvezeték elosztó értékesítés bevételét 16.667 E Ft összegben, valamint 4.536 E Ft
összegben értékesített föld területet. A támogatás értékű felhalmozási bevételek összegének része a
zöldterület fásítási pályázat 2.087 E Ft összege, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2.958
E Ft Tanoda pályázata, a Tájház 700 E Ft eszköz vásárlási pályázati forrása, valamint előző évről
áthúzódó akadálymentesítés pályázati pénz elszámolás 600 E Ft összege. Államháztartáson kívülről
származó felhalmozási bevételből EU forrásból származó bevétel 50.084 E Ft, amely összeg az
Iskola út beruházáshoz kapcsolódik. A lakosság út-közmű érdekeltségi hozzájárulásra 26.331 E Ft
összeget fizetett be. Beköltözési hozzájárulás címen 24.550 E Ft került a bevételek közé. Közérdekű
kötelezettségvállalás összege 1.805 E Ft, mely összeg a Gondozási központ támogatását növeli.
Árvíz okozta károk védekezéséhez 500 E Ft pénzeszközt utalt át Kállai Ferenc színművész.
Önkormányzati lakás és egyéb helyiség értékesítés bevétele 42.703 E Ft. ENCI értékesítés nettó
bevétele 21.000 E Ft, egyéb ingatlan értékesítésből 21.703 E Ft bevétel keletkezett.
2007. évben a támogatás értékű felhalmozási bevételeken belül központi költségvetési szervtől 4.398
E Ft került átvételre, melyből 3.000 E Ft a 46. számú főút Kodály Zoltán utca és a híd közötti szakasz
kerékpárút tervezéséhez és engedélyeztetéséhez nyert pénzösszeg, 543 E Ft otthonteremtési
támogatás és 625 E Ft a CKÖ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat „Együtt könnyebb” elnevezésű
pályázatának hazai forrása, 230 E Ft a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola HEFOP 2.1.5
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének pályázatához kapcsolódó bevétel,
melyet eszközbeszerzésre fordított az intézmény, 145 E Ft fejezettől átvett pénzeszköz.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 57.964 E Ft összegben teljesült,
melyből 1.875 E Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Együtt könnyebb” elnevezésű projektjéhez
kapcsolódó EU költségvetéstől átvett támogatási összeg, a fennmaradó pénzeszköz beköltözési
hozzájárulást, közérdekű kötelezettségvállalást, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült
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érdekeltségi hozzájárulást, csatorna érdekeltségi hozzájárulást, valamint a Kner Imre Gimnáziumnál
1.188 E Ft összegű szakképzési hozzájárulás címen átvett pénzeszközt tartalmazza.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 8.924 E Ft folyt be 2007. évben, melyből 5.011 E Ft föld
értékesítéséhez, 3.184 E Ft egyéb ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel, 729 E Ft pedig a
tűzoltó gépkocsi nettó (ÁFA nélküli) értékesítéséből származik.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 5.287 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését
tartalmazza.
2008. évben a felhalmozási bevételeknél a támogatás értékű felhalmozási bevételek között a központi
költségvetési szervtől 1.500 E Ft került átvételre a Fűzfás zugi illegális hulladéklerakó
felszámolására. Gye-Cssz-Mb. kerékpárút építésre, 1.543 E Ft összegű támogatás értékű
felhalmozási bevétel a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik,
melyből 400 E Ft a CKÖ-ot illette meg, a 9.044 E Ft a fejezettől átvett pénzeszköz összege, ezen
belül 7.501 E Ft-ot nyert az önkormányzat a fennmaradó 1.143 E Ft pedig a Térségi Humánsegítő
Szolgálat számlájára érkezett. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz
37.797 E Ft összegben teljesült, melyből 9.545 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz, 2.062 E Ft
közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült
érdekeltségi hozzájárulás összege 8.316 E Ft, befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege
17.824 E Ft.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 30.012 E Ft folyt be 2008. évben, melyből 4.000 E Ft kiviteli
tervdokumentáció (Belvíz II. ütem) értékesítéséhez, 7.904 E Ft föld értékesítéséhez, 18.064 E Ft
ingatlan értékesítéséhez (Kossuth úti ingatlan értékesítése 14.000 E Ft+3.000 E Ft hozzá tartozó
földterület) kapcsolódó bevétel.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 4.697 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését
tartalmazza.
2009. évben a felhalmozási bevételekből a támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 104.150
E Ft. Ezen belül a központi költségvetési szervtől 30.806 E Ft került átvételre, melyből 6.953 E Ft a
VIVARO gépjármű beszerzésre nyert támogatás, a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatás
összege 9.900 E Ft, a konferenciaközpont kialakítására nyert támogatás összege 8.000 E Ft, 4.243 E
Ft a gyógyvíz tanulmányterv támogatása, illetve 1.710 E Ft-ot kapott az önkormányzat
otthonteremtési támogatás címen. Fejezettől EU-s programra (73.344 E Ft) az alábbi támogatások
érkeztek:
 Selyem út építésének III. üteme 34.276 E Ft
 Útépítések (Bem, Napkeleti, Újkert sor, Toldi) és útfelújítások (Sebes György)
Gyomaendrődön 11.678 E Ft
 A Kirendeltség épületének akadálymentesítése 8.426 E Ft
 ÁROP program szervezetfejlesztésre 4.934 E Ft
 Infrastrukturális fejlesztés a fogyatékkal élők nappali ellátására 13.260 E Ft
 CKÖ TÁMOP 5.2.5 projekt 770 E Ft.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 26.358 E Ft összegben teljesült,
melyből 4.663 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz és közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik,
lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás összege 4.276 E Ft,
befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege 15.619 E Ft, valamint megérkezett számlánkra a
Tájház raktárhelyiség kialakítására elnyert támogatás 1.800 E Ft összege.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.410 E Ft folyt be 2009. évben.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 2.399 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését
tartalmazza.
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Pénzmaradvány alakulása 2006-2009. években
Adatok: E Ft-ban
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Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását szemlélteti a fenti grafikon, melyből jól látható,
hogy a pénzmaradvány összege évről évre nőtt.
Az előző években képzett tartalékok maradványa 2006. végén 171.464.-E Ft, melyből jelentős
nagyságú, 140.278.-E Ft - Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett, és 2011. évben
visszafizetendő hitel összegéből – a lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeg.
További részét képezi még a belvíz hiteltörlesztésből befolyt kölcsönök elkülönített 19.782.-E Ft-os
összege, továbbá az önköltség alapú bérlakások (Magtárlaposi u., és Endrődi u.) lakbér bevételéből
származó pénzösszeg, Ezen bérlakások a Szociális Minisztérium támogatásával épültek, a támogatási
szerződés alapján elkülönítetten kell kezelni a lakbérbevételeket, melynek felhasználása kötött.
2007. évre az előző években képzett tartalékok összege 188.306.-E Ft-ra nőtt, melyből a lakossági
közmű befizetések összege 170.901.-E Ft. 2008. évben szintén emelkedett az összes előző években
képzett tartalék, mely szintén a lakossági érdekeltségi hozzájárulások növekedésének
következménye, 2008. év végén 195.774.-E Ft volt a közmű hozzájárulások elkülönített összege.
2009. év végén a 478.517.-E Ft előző évek pénzmaradványát befolyásolja, hogy szintén nőtt a közmű
érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt lekötött betét, 2009. év végére elérte a 223.500.-E Ft-ot, a
Vizi közmű Társulat által felvett hitel teljes összegét. A hitel visszafizetésének esedékessége 2011.
december 20., addig az elkülönített betétszámlán kell kezelni. Másik befolyásoló összetevője a
tartaléknak, hogy a kötvénykibocsátásból eredően a 2008. év végén meglévő Ft-ban elhelyezett rövid
lejáratú betét összege 229.730.- E Ft volt.
A tárgyévi pénzmaradvány az adott évi bevételek és kiadások különbségéből származó összeg. A
pénzmaradvány döntő többsége feladattal terhelt, hiszen a folyamatban lévő beruházások,
kötelezettségvállalások
következő
évre
átvihető
maradványait
tartalmazza.
Szabad
pénzmaradványként mutatkozik az adott évben megtervezett, de meg nem valósított beruházások
önrészének felhasználatlan összege, továbbá a működés során a feszített, szoros gazdálkodásból
eredő megtakarítások összege. 2009. évben az 1.170.515.-E Ft összegű kiemelkedően magas
pénzmaradványt befolyásolta, hogy a jogszabályi előírások változása miatt a kötvény felhasználatlan
részének összege kikerült a finanszírozási műveletek bevételeiből, a rövid lejáratra lekötött rész teljes
összegét a pénzmaradványnál kell kimutatni.
Az Egészségbiztosítási Alapból befolyt pénzmaradvány alakulását szemlélteti az alábbi grafikon,
mely az összes pénzmaradványból a Városi Egészségügyi Intézménynél keletkezett.
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Adatok: E Ft-ban
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Fentiekből jól látható, hogy a vizsgált időszakban az intézménynél keletkezett pénzmaradvány értéke
csökkenő tendenciát mutat.
Az Egészségügyi Intézmény OEP-től származó bevétele – a finanszírozási rend változásának
köszönhetően – folyamatosan csökken. A 2009. első negyedévében bekövetkezett rendeletváltozások
miatt, az eddigi teljesítmény volumen korlát 70 %-át finanszírozta az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, mely tendencia a következő évben is jellemző.
Orvos szakmailag az ellátás teljes körű. Az ellátás színvonalának megtartása mellett, a költségek
csökkentésére törekszik az intézmény. Az intézményi műszerpark 80,8 %-os elhasználódási fokú. A
műszerpark árának minimum 20 %-át célszerű elkülöníteni a fenntartásra.
Az OEP bevételből származó pénzmaradványt a fejlesztésre, és az egészségügyben jelentkező
folyamatos létbizonytalanság miatt, működési költségekre különítette el az intézmény.
Kiadások alakulása a ciklusidőszakban
Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2006. tény

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
Államházt-on kívülre
végl.műk.pe.átadás
Ellátottak juttatásai
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
Államházt-on kívülre
végl.fejl.pe.átadás
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvet.pénzforgalmi kiadások
összesen
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt

1 055 970
337 534
656 329
292 580

2007.
tény
1 072
162
342 758
670 937
224 162

217 542
1458
25 287
357 362
3 182

160 192
3449
26 314
153 043
11 892

174 666
6634
46 408
461 772
6 388

140 695
6186
132 078
240 070
626

91 515
5 778
115 169
408 490
7 443

18935
8241
2621

30112
4726
16287
2 716
034
192
0
0

13164
25668
19733
3 313
578
3 000
0
270003

13332
32174
6322
3 142
650

8 489
5 333

2 977 041
0
108
0

28

2008.
tény 2009.tény
1 121
1 127
051
329
355 274 324 997
825 439 856 955
257 381 261 886

2010.
terv
1 085
011
282 380
715 783
298 382

0
0

3 023
773

megtest.értékpapír
Forg.célú hitelviszonyt
megtest.értékpapír
Finanszírozási kiadások összesen:
Befektetési célú részesedések
vásárlása
Pénzforgalmi kiadások:
Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási célú kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0
108

0
192

524 993
797 996

0
0

2 977 149

2 716
226

4 111
574

3 142
650

0
0
755
2 716
981

0
0
10 711
4 122
285

0
0
-10 673
3 131
977

0
0
-9 019

Kiadások összesen

2 968 130

50 400
3 074
173
1 272
842

4 347
015

Személyi juttatások és az azt terhelő járulékok bemutatása
Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok alakulása

Összeg E Ft-ban
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Változások, melyek a személyi juttatások alakulását befolyásolták:
 2006. április 1-től közalkalmazotti bértábla és köztisztviselői illetményalap (36.800 Ft)
változása, minimálbér változása, szakképzettség megszerzése miatti előrelépések, soros
lépések
 2007. évben jelentkezett a 2006. évben évközben hozott közalkalmazotti és köztisztviselői
bérintézkedés kiadásnövelő hatása, 2007. január 16-án megtörtént a közszféra dolgozói
részére a 13. havi juttatás kifizetése, illetve június hónaptól a 2007. évi 13. havi juttatás
időarányos részét havi ütemezésben kapták meg a közszféra dolgozói. A Közoktatási törvény
2007. év szeptemberétől hatályba lépő rendelkezései figyelembe lettek véve a pedagógus
létszám meghatározásánál (létszámleépítések).
 2008. évtől a közalkalmazotti illetménytábla díjtételei átlagosan 5%-kal emelkedtek, a
köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft-ra módosult, 2008. január 16-án kifizetésre került a
félhavi 13. havi juttatás, valamint ettől az évtől minden hónapban sor került a 13. havi juttatás
időarányos részének kifizetése
 2009. évben a közszférában bérnövekedés nem történt, a 13. havi illetmények kifizetésére a
Kormány nem vállalt kötelezettséget, a 13. havi juttatás részleges kompenzálásaként a 2009.
évi havi kereset-kiegészítés módját és összegét a Kormány külön rendeletben szabályozta. Az
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ettől az évtől induló közcélú foglalkoztatás a személyi juttatás teljesítési adatait jelentős
mértékben megnövelte.
2010. évben a közszférában bérnövekedés nem történt, 13. havi juttatás vagy ezt kompenzáló
bér kifizetésére nem került sor. Költségcsökkentés eszközeként dolgozói létszámleépítések
történtek (nem központilag elrendelt és nem általános érvényű).

Munkaadót terhelő járulékok mértékében bekövetkezett változások hatása:
 2009. július 1. napjától a minimálbér kétszeresét meg nem haladó rész után fizetendő járulék
mértéke 27%, az e fölötti rész után 32%
 2010. január 1-től a munkaadót terhelő járulékok mértéke egységesen 32%-ról 27%-ra
módosult, az egészségügyi hozzájárulás megszűnt.
Dologi és egyéb folyó kiadás alakulásának bemutatása

Összeg E Ft-ban
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a 2007. évi dologi kiadások tervezésénél az előző évhez képest a növekedés mértéke a 2007.
évi költségvetési törvényben meghatározott 6,2%-os infláció.
a 2008. évi dologi kiadások tervezésénél az előző évhez képest a növekedés mértéke a 2008.
évi költségvetési törvényben meghatározott 4,8%-os infláció. Mindemellett a növekedés oka
az előző évhez képest, hogy ebben az évben a dologi kiadások között jelentkezett a
kötvényhez kapcsolódó kamatkiadás, a kötvénylejegyzési és szakértői díj, továbbá a
Kistérségnek fizetett hozzájárulás összegének növekedése is jelentős tételt képviselt, illetve a
Kis Bálint Általános Iskolánál az óvodai feladatátvételhez kapcsolódó többletkiadás.
a 2009. évi dologi kiadások tervezésénél az előző évhez képest a növekedés mértéke a 2009.
évi költségvetési törvényben meghatározott 4,5%-os infláció. Az előző évhez képest a
növekedés részben az infláció mértékű növekedést tartalmazza, másrészt pedig a többlet
feladatként jelentkező új önállóan működő intézmény (2009. február 1-től Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény) működési kiadását, a
polgármesteri hivatal szakfeladatain megjelenő plusz informatikai, vízgazdálkodási feladatok
többlet kiadásait, megtervezésre került a városi főépítész megbízási díja, a fizetendő cégautóadó, illetve beépítésre kerültek a pályázatokhoz kötődő működést érintő kiadások.
A 2010. évre tervezett dologi kiadások az előző évhez képest csökkenést mutatnak.
Beépítettük az ÁFA kulcs változásából, - 20%-ról 25%-ra módosult - valamint a
rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedéséből adódó többletigényt, ugyanakkor nem
számolt a dologi kiadások tervezésénél egyetlen intézmény se a 4,1%-os infláció mértékű
növekedéssel se, illetve valamennyi kiadás tervezésénél mind az intézmények, mind a hivatal
a megtakarításra, a kiadások csökkentésére törekedett. A közös gázbeszerzés értelmében
2010-ben kb. 20%-os gázenergia megtakarítással kalkuláltunk.
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A támogatás értékű működési kiadás 2007. évben lecsökkent előző évhez képest, melynek
indoka, hogy 2006. évben a lakosságnak belvíztámogatás címén jelentős összeg (99.790 E Ft)
került átadásra, mely tétel 2007. évben már nem jelentkezett kiadásként
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás csökkenése 2006. évről 2007. évre
azzal magyarázható, hogy 2006. évben hulladékgazdálkodásra a szükséges forrást pénzeszköz
átadás formájában biztosította a város, 2007. évben viszont már a dologi kiadások között
jelentkezett ezen tétel.
2008. évről 2009. évre lecsökkent az ÁH-on kívülre történő pénzeszköz átadás, melynek
részbeni indoka, hogy 2009. évben a Katona József Művelődési Központ részére biztosított
önkormányzati támogatás már csak a január havi támogatási összeget tartalmazza, illetve a
Tűzoltóság működése se igényelt ebben az évben önkormányzati kiegészítést.
A támogatás értékű kiadások 2010. évre előző évhez képest jelentősen növekedtek, mely az
eseti és rendszeres pénzbeli ellátások összegének jelentős növekedésével magyarázható.
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás csökkenésének oka, hogy a 2010. évi
költségvetésbe a Liget Fürdő Kft. részére előző évhez képest 23.000 E Ft-tal kevesebb
önkormányzati támogatás került megtervezésre (betervezett összeg: 25.000 E Ft), ugyanakkor
az óvodáknak, bölcsődéknek biztosított önkormányzati kiegészítő támogatás összege is
csökkent. A Liget Fürdő 2010. június 30-ig felhasználta az egész évre betervezett 25.000 E Ft
összegű támogatást, illetve a 2009. évi vagyonvesztés helyreállítására átutalásra került a Kft.
részére 19.415 E Ft.

Liget Fürdő Kft. részére biztosított működési támogatás alakulása

Megnevezés
Önkormányzati támogatás
Tulajdonosi kölcsön
Vagyonvesztés helyreállítása
Bérleti díj címén az önk-nak
visszautalt nettó összeg
Kölcsön visszatérülés

2006.
2007.
2008.
2009.
53 677
48 000
50 467
38 000
000
000
000
000
12 500
000

Adatok Ft
2010. 06.30ig
25 000 000

19 415 000
11 916
663

14 083
329
17 000
000
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13 584
996

9 369
558

2 271 408

Nettó önkormányzati
támogatás

41 760
337

29 416
671

36 882
004

28 630
442

42 143 592

Megjegyzés: 2009. évben a Fürdő csak 8 havi bérleti díjat fizetett meg az
önkormányzatnak,
2010. évben a 2009. szeptember és október havi bérleti díj befizetése történt
meg.
Felújítások, fejlesztések alakulása
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A vizsgált időszak alatt az Önkormányzatnál és intézményeinél megvalósított felújításokat és
beruházásokat a V. Városüzemeltetés és a VIII. Önkormányzati feladatellátásban részt vevő
intézmények bemutatása című fejezetek részletesen tartalmazzák.
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II. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
Az önkormányzati nettó vagyon az elmúlt 4 évben szerkezetében és összegszerűségében minimálisan
változott.
A változást az alábbi táblázat érzékelteti:
Nettó önkormányzati vagyon alakulása
Év /megnevezés

I.
II. tárgyi
inmatereiális eszközök
javak.

2006
9.417
2007
6.696
2008
20.142
2009
30.892
2010*
26.429
Eltérés 2006
17.012
évhez képest ( +,)
* 2010 év 1-6 hónap összevont adata

6.806.920
6.680.757
6.883.443
7.120.006
7.431.826
624.906

Adatok: ezer Ft-ban
III.
IV.
Összesen:
befektetett
üzemeltet.
Pénzügyi
átadott eszk.
eszk.
291.137
4.310.087
11.417.561
272.705
4.227.347
11.187.505
523.535
4.126.731
11.553.851
248.357
3.889.305
11.288.560
370.132
3.837.622
11.666.009
78.995
-472.465
248.448

Az önkormányzati nettó vagyon 2006 évihez képest kerekítve 248 millió forinttal növekedett. Ez az
érték bruttó értéken 1 milliárd 999 ezer Ft. A nettó és bruttó érték közötti különbséget a 4 év alatt
elszámolt értékcsökkenés okozza.
Bruttó önkormányzati vagyon alakulása
Adatok: ezer Ft-ban
Év /megnevezés
2006
2007
2008
2009
2010*
Eltérés 2006
évhez képest ( +,)

Összesített önkormányzati
vagyon
12.271.351
12.369.950
12.494.075
12.774.516
14.270.563
1.999.212

Az immateriális javakban bekövetkezett változás arányaiban kiemelkedik, ennek oka, hogy az
önkormányzat részre több tanulmány készült az időszakban, szellemi termékeket vásároltunk, ide
tartozik a településrendezési szabályozás elkészíttetése.
A legnagyobb arányú változás a tárgyi eszközök csoportjában figyelhető meg, ennek oka a
vásárlások, felújítások és beruházások folyamatos növekedése ezek, illetve az üzemeltetésre átadott
ingatlanok eszközök visszavétele.
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Az értékpapírok és részesedések csoportjában a növekedést új önkormányzati cégek alapítása (
Zöldpark Kft., Regionális Hulladékkezelő Kft. ) Gyomaszolg Ipari Park Kft. tőkeemelése, Békés
Megyei Vízművek Zrt. részesedés vásárlása határozta meg.
Az egyes években történt változások az alábbiak:
2006 év
Az új Képviselő – testület megalakulását követően minimális ingatlan értékesítés történt. Kettő
szociális bérlakás került eladásra a bérlőknek. A 2006 év hátralévő részében a már korábban
elkezdett beruházások folytatódtak tovább.
2007 év
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján a megfelelő funkció nélküli bel és
külterületi ingatlanok kerültek meghirdetésre 4 illetve 2 alkalommal. A belterületi ingatlanokból
összesen 1.443 eFt összegben értékesítettünk telkeket. Kettő lakóingatlant adtunk el 7.755 eFt
értékben. A külterületi ingatlanok árverésiből az önkormányzatnak 5.011 eFt árbevétele keletkezett.
Az értékesítések mellett vásároltunk lakóingatlanokat családok megsegítése céljából Öregszölöben (
Iskola utca 6. ), Nagylaposon ( Vaasútsor 7. és Mester u. 1.) összesen 2.400 eFt értékben.
Kezdeményeztük az ipari park bővítése céljából területek megszerzését magánszemélyektől és a
Magyar Államtól. Befektetési céllal szintén folytattunk tárgyalásokat a golfpálya kialakítása
érdekében a tulajdonosokkal, akikkel sikerült előzetesen megállapodni. Miután a befektető
Gyomaendrőd ajánlatát fogadja a golfpálya építése céljából, akkor a tulajdonosokkal meg tudjuk
kötni a szükséges szerződéseket.
Helyi vállalkozást segítve az endrődi vásártér területéből 1200 m2 nagyságú terület ( Szaci Kft. ).
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonába került a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 3-9. szám (
3542/15 hrsz. ) alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Az Érted vagyunk Alapítvány az
ingatlant a 2007. augusztus 29. napján kelt ingyenes vagyonátadási szerződés alapján tulajdonba adta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának azzal a feltétellel, hogy a fogyatékos gyermekek
gondozása, nevelése érdekében az átadást követően a beruházást, az építést befejezi majd saját
költségén üzemelteti. Az ingatlan átadásra került a Térségi Gondozási Központnak.
2008. év
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján a megfelelő funkció nélküli bel és
külterületi ingatlanok kerültek meghirdetésre több alkalommal. Az ingatlanok hasznosításából
összesen 21,1 millió Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A belterületi ingatlanokból
legnagyobb tételt a Kossuth u. 32. szám alatti lakóingatlan értékesítése tette ki 17 millió Ft
összegben. A külterületi ingatlanok árverésiből az önkormányzatnak 1.028 eFt árbevétele keletkezett.
Az értékesítések mellett vásároltunk ingatlanokat összesen 19,3 millió Ft összegben. Ebből a 14
millió forintért a Liget – fürdő mellett lévő Erzsébet liget 3., valamint 4,4 millió forintért a Fő út 133.
( OMW benzinkút mellett ) szám alatti ingatlanokat vásároltuk meg fejlesztési célból. A
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 3-9. szám melletti ingatlan megvásárlása 2 millió Ft összegben
folyamatban van. A vásárlás célja a Magtárlaposi u. 3-9. szám alatti kialakítandó fogyatékos
gyermekek gondozására szolgáló épület bővítéséhez a terület biztosítása.
Az adásvételek mellett 4 db zártkerti és egy darab belterületi ( Kárász u. 3. ) ingatlan került
ingyenesen az önkormányzat tulajdonába.
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Kezdeményeztük az ipari park bővítése céljából területek megszerzését magánszemélyektől és a
Magyar Államtól.
Az ipari park bővítéséhez 2 millió Ft összegben vásároltunk több mint 5 ha nagyságú területet.
Tárgyalások eredményeképpen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hajlandó mintegy 35 ha
külterületi ingatlant elscserélni az önkormányzattal több irányú fejlesztési elképzelések
megvalósítása érdekében (ipari park, idegenforgalom, szociális földprogram ).
2009. év
A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, valamint
szerény mértékben ingatlanok adásvétele jellemezte. Több ügy folyamatban van ahol törvényi
rendelkezésre hivatkozva kívánunk területeket tulajdonba/kezelésbe kérni, így például az ipari
parkhoz közel lévő már nem üzemelő „vízműveket”, a Sebes György utcában lévő csatornát, a
Selyem úthoz szükséges területeket. Továbbá próbálunk földcserével fontos területeket megszerezni
idegenforgalmi és egyéb fejlesztések megvalósításhoz.
Folyamatban van az Endrődi három holtág összekötő csatorna ügyében a szükséges területek
megszerzése, amelyben sikerült megállapodni az érintett tulajdonsokkal.
A beszámolási időszakban részletesebben az alábbi adásvételek történtek.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján a megfelelő funkció nélküli bel és
külterületi ingatlanok kerültek meghirdetésre több alkalommal. Ennek megfelelően a Mezőtúr
irányába vezető 46-os főútvonal mellett eladtunk árverésen erdő területet ( volt Rákóczi
Méhészszakcsoport ingatlanja ) 154 eFt összegben, illetve Kocsorhegyen un. „belvizes” üres telket
150 ezer forintért.
„Gyoma- Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz vágány rehabilitációs munkáinak megvalósításhoz”
szükséges területszerzés során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által felajánlott 12 db
területrész kártalanításaként 1 millió 46 ezer forint összeget elfogadtuk.
Az értékesítések mellett vásároltunk ingatlant fejlesztési céllal a vízműsorhoz közel 802 ezer
forintért. A terület az ifjúsági és sporttáborhoz közel van. A Református Egyháztól 1 ha 1530 m2
nagyságú területet kaptunk ingyenesen ezáltal lehetőség nyílik a Nagy Sándor utca szélesítésére.
2010. év
Több beruházás befejeződött, és újak kezdődtek el.
Megkapta a használatbavételi engedélyt a Magtárlaposi u. 3-9. fogyatékos otthon, a 4+1 utca, a
belvízrendezés I. ütem, befejeződött a Déryné Közösségi Ház felújítása. Elkezdődött a Sportcsarnok
küzdőtér burkolat cseréje, a vizesblokk felújítása, a városörökség pályázati program keretében a
Városháza, tetőszerkezet, a Kner Imre Gimnázium külső homlokzat felújítása, Gyomán a kerékpárút
építése.
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III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓBEVÉTELEI 2006-2010-ben
A települési önkormányzatok alapvető feladata többek közt a helyi közszolgáltatások
biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné
teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek a megteremtését. A gazdasági önállósulás
egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez az önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi
szuverén adóztatási jog gyakorlására, a helyi adópolitika kialakítására. A helyi adóztatás azonban
törvényi szintű szabályozáson alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.), mint egy keretszabály tartalmazza azokat a követelményeket, melyeket az önkormányzat a
helyi adók bevezetése esetén köteles megtartani. Az önkormányzatok eldönthetik, hogy a Htv.
szerinti adókat települési szinten bevezetik-e, amennyiben igen, akkor viszont a helyi rendeletüket a
törvényi szabályozáshoz illeszkedve alkothatják meg. A törvény háromféle adótípust, és hatféle
adónemet különböztet meg.
Vagyoni típusú adók:

építményadó
telekadó
Kommunális jellegű magánszemélyek kommunális adója
adók:
vállalkozók kommunális adója
idegenforgalmi adó, ezen üdülőépület utáni
belül:
tartózkodási idő utáni
Helyi iparűzési adó
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üdülőépület után fizetendő
idegenforgalmi adó, valamint a vállalkozók kommunális adója kivételével valamennyi adónemet
bevezette. Jelenleg a helyi adók közül az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó bevétele
képezi a helyi adóbevételek rendszerét. Ezen kívül átengedett bevételt képez a termőföld
bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó. Nyolcadik „adótípus” és bevételi
forrás az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások köre.
Az adó kivetését, beszedését, könyvelését, ellenőrzését, behajtását az adóosztály végzi. Az
ügyintézői létszám a vizsgált időszakban hét főről hat főre csökkent, akik közül 4 fő felsőfokú
végzettséggel, 2 fő pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. A klasszikus adóhatósági
feladatokon túl az adóosztály látja el a 2004. január 1-jén bevezetett talajterhelési díjjal kapcsolatos
feladatokat is.
Az adóhatóság feladatainak bemutatása
A./ Helyi adók
 Építményadó
A kivetéses adónemekhez tartozik, az adózó bevallása alapján az adóhatóság állapítja meg a
fizetendő adó összegét. Adóköteles minden nem lakás céljára és nem garázs céljára szolgáló épület,
épületrész, továbbá a lakás-, illetve garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített,
vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt épület, épületrész. Az adó alapja az
építmény négyzetméterben meghatározott hasznos alapterülete.

Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
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Adóalanyok
száma, fő

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db

1 035
1 071
1 152
1 160
1 152

1 147
1 214
1 231
1 339
1 376

Beszedett adó
(Ft)

11 445 493
15 376 460
30 692 320
30 619 170
31 179 810

11 625 159
15 206 554
26 587 288
26 724 512
13 679 711

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
4 159 409
4 306 546
7 289 544
9 248 426
12 413 617

A beszedett adó összege évről évre emelkedik. 2007-ben több üdülőterület került ellenőrzésre, az
adózatlan üdülő ingatlanok feltárása céljából, melynek során több adózatlan nyaraló, hétvégi ház
került felderítésre. Ez a 2007-2008. évi adóalanyok számának növekedéséből is jól látszik.
2007. december 31-ével, az uniós követelményeknek való megfelelés miatt megszűntek az
építményadó bevétel összegére jelentős hatással bíró, a helyi rendeletünkben szabályozott
mentességek, kedvezmények. (Ha az adóalany az építményében iparűzési tevékenységet folytatott,
akkor az iparűzési adóként megfizetett összeget az építményadójából levonhatta, ha az Ipari Park
területén létesített új építményt, illetve, ha az adóalany az építménye fekvése szerinti
környezetvédelmi egyesületbe vagyoni hozzájárulást fizetett be, akkor a befizetett összeg erejéig,
maximum azonban a tárgy évi építményadó összeg mértékéig kedvezményt érvényesíthetett.)
Jelenleg azok az adózók részesülhetnek kedvezményben, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési
adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg és az építménye után építményadót fizet. Ők az
iparűzési adójukat csökkenthetik a folyó évre előírt építményadó összegével.
Az építményadó mértékének változása az időszakban:
ft/m2
2007.01.01 –
2008.12.31.

2006.12.31-ig
Az építmény
teljes

2009.01.01-től

Az üdülőterületek besorolási övezete

alapterülete
A
Üdülés
céljára
szolgáló
építmény

B

C

370 330 270 210 410

360

300

230 450 400 330 250

30 – 45 m2
közötti

460 380 330 260 510

420

360

290 560 460 400 320

45 m2 feletti

560 480 410 330 620

530

450

360 680 580 490 400

30 m2-t nem

C

D

A

D

A

B

C

D

haladja meg

Egyéb
építmény



B

270

300

Telekadó
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300

Szintén kivetéses adónem, adóköteles a beépítetlen belterületi földrészlet. Mentes az adó alól a
sportlétesítmény céljára hasznosított terület, valamint a területre jogerős építési engedéllyel
rendelkező, legfeljebb az engedély kiadását követő négy adóéven keresztül.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Hátralék (Ft)
Beszedett adó december 31Év
(Ft)
én, illetve
2010.06.30-án
2006.
460
519
2 539 470
2 806 779
1 107 240
2007.
452
508
3 345 649
3 358 759
1 173 818
2008.
457
511
3 310 789
3 373 959
1 039 251
2009.
454
509
5 426 114
4 980 303
1 546 558
2010.06.30.
433
504
5 382 017
2 861 165
1 604 765
A telekadó szabályozásában jelentős változás az évek alatt nem történt, az adóbevételre kizárólag az
adótárgyak száma és az adótétel változása van hatással.
Adóalanyok
száma, fő

Adótárgyak
száma, db

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

A telekadó mértékének változása az időszakban:
Ft/m2

32

2007.01.01
–
2008.12.31.
36

22

24

30

18

20

20

16

18

20

11

12

15

9

10

10

4

5

10

1

2

4

200

200

240

4

5

10

1

2

4

3

4

8

1

2

4

2006.12.31ig

kiemelt övezetben
Beépítetlen
lakótelek
egyéb övezetben

Üdülő telek

Egyéb beépítetlen
belterületi telek

1520-1550 hrsz-ú
ingatlanok esetén
egyéb ingatlanok
esetén
3410-3411, 34652487,
3564-3565 hrsz-ú
ingatlanok esetén
egyéb ingatlanok
esetén



teljes közmű
részleges
közmű
közmű
nélkül
teljes közmű
részleges
közmű
közmű
nélkül
1500 m2
alatti rész
1500 m2
feletti rész

1500 m2
alatti rész
1500 m2
feletti rész
1500 m2
alatti rész
1500 m2
feletti rész

Magánszemélyek kommunális adója
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2009.01.01től
40

Kivetéses adónemekhez tartozik, adóköteles minden lakás céljára szolgáló épület, épületrész, az adó
alapja az épület hasznos alapterülete. Az adó mértéke attól függ, hogy az adótárgy a település mely
részén helyezkedik el, és hasznos alapterülete melyik kategóriába tartozik.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év

Adóalanyok
száma, fő

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adótárgyak
száma, db

3 720
3 480
3 890
4 060
4 447

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

6 521
6 528
6 534
6 569
6 590

16 661 843
18 404 177
21 701 010
24 770 928
28 870 613

Hátralék (Ft)
Beszedett adó december 31(Ft)
én, illetve
2010.06.30-án
16 597 353
6 558 213
16 866 733
6 860 207
21 875 556
6 165 425
23 014 540
7 355 088
14 991 734
8 666 960

A magánszemélyek kommunális adója az egyik legnagyobb feladatot jelentő adónem. Legtöbb
adóalanyt és a legtöbb adótárgyat érinti. Lényeges szabályozási része a kommunális beruházás miatti
(szennyvíz rákötés, útépítés) kedvezmény, ami azonban kifutóban van. Ez jól látható az adóalanyok
és az adótárgyak évről-évre emelkedő számából, valamint az érintett időszakban beszedett adó
növekvő bevételéből.
A magánszemélyek kommunális adója mértékének változása az időszakban:
Ft/m2

Belterületi
lakás

Bánomkert,
Nagylapos,
Öregszőlő

Hasznos
alapterület

2006.12.31-ig

2007.01.01 –
2008.12.31.

2009.01.01től

60 m2-ig

5 200

5 700

6 300

60-120 m2

5 900

6 500

7 100

120-180 m2

6 600

7 300

8 000

180 m2 felett

7 900

8 700

9 600

60 m2-ig

4 500

5 000

5 250

60-120 m2

4 800

5 300

5 550

120-180 m2

5 200

5 700

6 000

180 m2 felett

5 900

6 500

6 800

60 m2-ig

2 200

2 400

2 500

60-120 m2

2 500

2 800

2 950

120-180 m2

2 800

3 100

3 250

180 m2 felett

3 000

3 300

3 450

Egyéb lakás



Idegenforgalmi adó
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Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat területén
legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó
beszedésére, bevallására, befizetésére a szállásadó köteles.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év

Adóalanyok
száma, fő

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

47
53
64
69
31

Hátralék (Ft)
Beszedett adó december 31(Ft)
én, illetve
2010.06.30-án
5 766 500
128 300
6 366 547
39 453
7 369 203
875 300
8 967 250
64 450
988 698
253 652

Folyó évben
bevallott adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db
253
277
306
293
77

5 395 800
5 959 500
7 490 100
7 668 150
878 400

Az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése nagyon fontos, mert minden beszedett 1,- Ft után
2009.12.31-ig 2,- Ft, 2010.01.01-től 1,- Ft kiegészítő támogatást kap az önkormányzat, ami
idegenforgalmi fejlesztések forrása lehet.
Ennek érdekében rendszeresen ellenőrizzük a
szállásbiztosítókat.
Az idegenforgalmi adó mértékének változása az időszakban:
Ft/fő/vendégéjszaka
2006.12.31-ig
Idegenforgalmi adó

300

2007.01.01 –
2008.12.31.
300

2009.01.01-től
350

 Iparűzési adó
Önadózásos adónem, az adó alanya saját maga állapítja meg adójának alapját, adóját, azt bevallja és
befizeti. Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó
alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg
végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített
szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
1 661
1 579
1 507
1 535
1 438

Folyó évben
bevallott adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db
-

161 047 174
209 675 116
233 898 793
295 769 946
310 026 845

Beszedett adó
(Ft)
184 080 163
215 482 696
286 610 398
347 070 229
129 025 347

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
29 217 302
39 234 362
41 012 559
57 546 004
67 348 119

Az iparűzési adó szabályozásában 2003-től jelentős változások történtek, az európai uniós
jogharmonizáció függvényében. Megszűnt a tevékenységenkénti adómérték, és csökkent az
önkormányzatok mentességi, kedvezményi szabályozási joga. A határozatlan időre szóló
kedvezményeket, mentességeket határozott idejűvé kellett tenni, és csak azok az adózók vehették
igénybe, akik 2003-ban a jogosultságot megszerezték.
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Ez esetben is legkésőbb 2007. december 31-ig. Az adóhatóság részéről az iparűzési adó intézése
igényli a legnagyobb szakmai felkészültséget. Széleskörű ismerettel kell rendelkezni az adórendszer
többi elemeit illetően, /Szja, Tao, Áfa, stb…/ ezen kívül a Számviteli törvény, a Csődeljárásról szóló
törvény, a Gazdasági társaságokról szóló törvény ismerete is elengedhetetlen. A legnagyobb
adóbevételt az iparűzési adó eredményezi. 2010. január 1-vel az iparűzési adóval kapcsolatos
feladatok az állami adóhatósághoz kerültek, mely feladatokat azonban 2010. június 29-ével újra az
önkormányzati adóhatóságok látják el. Az iparűzési adóbevételek az időszakban folyamatosan
csökkenő adózói létszám ellenére folyamatosan növekedtek. Az adózók számának csökkenése alól
kivétel a 2009-es adóév, amikor is növekedés mutatkozott. Ez a városunkban folyó
nagyberuházásokon (vasút, híd felújítás stb.) dolgozó vállalkozások megjelenéséhez kapcsolható. A
gazdasági válság hatása legjobban az iparűzési adó hátralékának növekedésén látszik.
Az iparűzési adó mértékének változása az időszakban:

Állandó jellegű
iparűzési
tevékenység

Ideiglenes jellegű
iparűzési
tevékenység

adóalap
%-a
piaci és
vásározó
kiskereskedelem
építőipari tev.,
természeti
erőforrás
feltárása

2006.12.31ig

2007.01.01 –
2008.12.31.

2009.01.01től

1,7

1,9

1,9

600

600

700

4 000

5 000

5 000

Ft/nap

B./ Átengedett adók
1./ A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója is önadózásos adónem, az adóról a
befizetést követő évben kell bevallást adni, az előírás utólag történik. 2003. január 1-től változás
történt a szabályozásban, miszerint mentesül az adó megfizetése alól az a bérbeadó, aki a bérlővel
legalább 5 évre szóló bérleti szerződést köt. E szabályozás ösztönzi a tartós földbérleti jogviszonyok
létrejöttét.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
9
10
54
11
4

Befizetett
Hátralék (Ft) december 31-én,
adó
illetve 2010. június 30-án
(Ft)
785 515
6
68 097
4
228 746
0
156 040
0
99 434
10 000

2./ A gépjárműadó beszedett összege 2003. január 1. napjától megosztott bevétel helyett átengedett
bevétel lett. 2004. január 1. napjától megszűnt az önkormányzatok adótétel szabályozási joga,
központi, egységes szabályozás váltotta fel, ezzel együtt az ügyfelek által benyújtandó bevallást a
központi járműnyilvántartástól kapott adatszolgáltatás váltotta fel, ami azt eredményezte, hogy
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elviekben nincs többé adózatlan adótárgy. 2007. január 1-től az adó alapja a jármű teljesítménye lett,
mértéke pedig függ a jármű életkorától.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
3 193
3 434
3 391
3 512
3 452

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

Adótárgyak
száma, db
4 520
4 852
5 003
4 881
4 734

53 526 502
63 138 619
68 514 796
74 423 684
84 198 938

Beszedett adó
(Ft)
54 889 701
62 988 938
66 144 944
63 628 093
39 215 967

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
14 378 735
12 991 966
14 110 610
24 065 740
29 616 672

C./ Egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások
Az önkormányzati adóhatóságok feladata az ún. egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, beszedése, elszámolása. E körbe tartoznak azok a köztartozások, igazgatási
és bírósági szolgáltatási díjak, stb., melyekre a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el.
A behajtott köztartozások egyes fajtáinál a bevétel teljes összege, vagy bizonyos hányada az
önkormányzatot illeti meg, más fajtáinál a behajtott összeget tovább kell utalni a köztartozás
jogosultjának. Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván pl. a rendőrség által behajtásra átadott,
illetve a saját helyszíni bírságot, a szabálysértési bírságot, a pénzügyi osztály által kimutatott,
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást, a meg nem fizetett
mezőőri járulékot. Az idegen bevételek között tartjuk nyilván pl. a behajtásra átadott, meg nem
fizetett környezetvédelmi bírságot, az építésügyi bírságot, a vízgazdálkodási és csatornatársulási
hozzájárulást, a közigazgatási bírságot, a szemétszállítási díjat. Ezeknek az átadott tartozásoknak a
behajtása folyamatos, aprólékos munkát igényel, egyre növekvő számuk mellett.
Egyéb bevételek
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
721
554
818
883
599

Behajtásra átadott
előző évi és folyó évi
összes követelés (Ft)
17 348 125
13 913 561
15 063 822
13 914 867
11 600 380

Behajtott
köztartozás
(Ft)
6 949 181
4 281 475
4 188 688
3 782 553
1 804 885

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2010. június 30-án
10 339 137
9 378 207
10 907 144
9 828 200
9 711 708

Idegen bevételek
Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
51
49
77
82
246

Behajtásra átadott
előző évi és folyó évi
összes követelés (Ft)
3 323 215
4 286 878
7 477 781
11 354 824
16 740 947
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Behajtott
köztartozás
(Ft)
641 154
669 471
1 230 613
2 351 963
1 771 461

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2010. június 30-án
2 684 097
3 688 853
6 387 170
8 958 662
14 984 496

D./ Talajterhelési díj
A csatornaszolgáltatást igénybe nem vevők számára a törvény talajterhelési díj fizetését írja elő. A díjat
azok a kibocsátók kötelesek megfizetni, akik ráköthetnének a közcsatornára, mivel a műszaki feltételek
adottak, azonban azt nem teszik meg. Nem kötelezhető tehát talajterhelési díj fizetésére az, akinek
ingatlanába az ivóvíz nincsen bevezetve, illetve ahol az ingatlan előtt a közcsatorna nem került
kiépítésre.
A fizetendő díj meghatározásának alapja a vízfogyasztás, mely csökkentve van az elszivárgott
vízmennyiséggel a számlával igazoltan elszállított mennyiséggel és a locsolási célú
vízfelhasználással.
A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap egyik bevételi forrása. Ha az önkormányzat nem hoz
létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a talajterhelési díjból származó bevétel nem illeti meg.
A talajterhelési díjból befolyt bevételt kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi,
minőségi védelmére lehet felhasználni, mely különösen a csatornázást, a szennyvíztisztítást, a
vízbázis-védelmet, a tartós környezetkárosodások kármentesítését, a potenciális és a tényleges
szennyező-források szennyezésének megelőzését, illetve utólagos műszaki védelmét jelenti. A
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:

Év
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.06.30.

Adóalanyok
száma, fő
222
44
21
158
164

Adótárgyak
száma, db

Folyó évben
kivetett adó
(Ft)

209
0
0
182
172

574 630
225 113
91 028
1 401 113
2 007 63

Beszedett adó
(Ft)
520 858
108 672
23 608
1 110 594
1 199 232

Hátralék (Ft)
december 31én, illetve
2010.06.30-án
80 073
91 569
69 188
341 123
805 306

E./ Adóellenőrzés
Az adóosztály kiemelkedően fontos munkaterülete az ellenőrzés, felderítés, végrehajtás, behajtás.
Jelentősége egyrészt a költségvetési bevétel szempontjából lényeges, másrészt az adózói morál
javítása miatt fontos. Nincs külön, csak ezzel foglalkozó ügyintéző, mindenki a saját munkaterületén
folyamatosan látja el e feladatot.
Építményadó ellenőrzésére 2007-ben indult átfogó intézkedés, helyszíni bejárással ellenőrzésre
kerültek a holtágak területeinek egy része, ahol a külterületi nyaralók építményadó bevallási, fizetési
kötelezettség teljesítése került vizsgálatra. Az ellenőrzés eredményeként közel 150 felszólítás került
kiküldésre. Az ügyfelek azóta folyamatosan kérik meg a használatbavételi engedélyeket és kerülnek
az adó hatálya alá. Ezt a felderítő munkát továbbra is folytatni kell.
A kommunális adó ellenőrzése összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény
megállapításával. Minden bekötésről értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a
szennyvízgerincre rácsatlakozó személy adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat
feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az ügyfél részére az elkövetkezendő 5 évre – a
jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó mentességet megállapítjuk.
Idegenforgalmi adó ellenőrzést évek óta folyamatosan végzünk, ellenőrizzük a szállásadók
idegenforgalmi adó beszedési- és befizetési kötelezettségét.
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Az ellenőrzés eredményeképpen növekedett a bevallott vendégéjszakák száma, és nőtt az adó hatálya
alá bejelentkezett szállást biztosítók száma is. Ahhoz, hogy az ellenőrzés igazán hatékony legyen,
szükség volt a teljes üdülési szezon minden napján az ellenőrök jelenlétére, így 2004-től 2 fő
idegenforgalmi ellenőr foglalkoztatása történik.
Feladatuk egyrészt ellenőrizni a szálláshelyek szabályszerű működését, másrészt ellenőrizni az
idegenforgalmi adó beszedését, bevallását, befizetését.
Az ellenőrök minden ellenőrzési
cselekményről jegyzőkönyvet készítenek. Az engedély nélkül, vagy nem a jogszabályi feltételeknek
megfelelően működő szálláshelyek esetében szabálysértési feljelentést tesznek. Az adóellenőrzésre
vonatkozó megállapításokról készített jegyzőkönyveket leadják az adóosztálynak. Az ellenőrök
munkájának hatékonysága jól mérhető az idegenforgalmi adó éves összegeiben.
F./ Behajtási tevékenység
2003. január 1-től átfogó változás következett be a végrehajtás szabályaiban, az adóhatóság
dolgozója végrehajtóként jár el, és a bírósági végrehajtóval azonos jogok illetik meg. Ez könnyített a
behajtási munkán abból a szempontból, hogy most már könnyebben beszerezhető a munkáltatóra
vonatkozó adatok, azonnali beszedési megbízás adható ki bármilyen bankszámla ellen.
Kiadott azonnali beszedési megbízások alakulása
Érintett tartozás összesen
Év
Darab
(Ft)
2006.
546
67 500 000
2007.
327
30 395 000
2008.
1 415
92 224 917
2009.
1 454
121 222 130
2010. június 30-án
1 749
142 906 830
Kiadott letiltások alakulása, Ft
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb
behajtásra
átadott
köztartozás
Idegen tartozás
Összes letiltott
tartozás

365 215
42 510

11 700
83 130

303 850
189 000

148 390
69 105

2010.
június 30-ig
93 015
134 950

1 032 650

146 847

1 109 243

926 067

611 358

536 200
965 214
0
724 131
410 210

0
192 566
0
214 038
0

1 062 200
908 848
1 152
2 218 386
68 097

159 253
871 766
8 910
963 331
74 357

411 600
658 576
26 066
687 003
26 930

345 000

1 951 124

1 871 205

1 433 084

81 961

678 736

537 296

2 581 267

1 075 242

8 490 636

5 475 500

6 663 849

2006.

3 562 400

7 638 530

2007.

2008.

2009.

A jelzálog bejegyzések eredményeként számos esetben bekapcsolódunk más hatóság által
kezdeményezett bírósági végrehajtási eljárásba. Így megtérülhetnek olyan tartozások, melyeket sem
letiltani, sem inkasszálni nem tudunk.

44

Évente körülbelül 3000 - 4000 db fizetési felszólítást küldünk ki. Erre a felszólításra az adózók egy
része felkeresi az adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési könnyítési-, méltányossági
kérelmet terjeszt elő. Az 1 évet meghaladó gépjárműadó tartozással rendelkező adóalanyok körében
intézkedünk a gépjármű forgalomból történő kivonásáról, ami szintén megmozgatja a hátralékosokat,
és jórészt teljesítik fizetési kötelezettségüket.
Iparűzési adóalanyok körében rendszeresen alkalmazunk inkasszót, ritkábban követelés lefoglalást, a
felszámolási eljárások során hitelezői igényünket minden esetben bejelentjük.
Sajnos a felszámolási eljárás során megtérülő hátralékos tartozásnak kicsi az esélye, mivel a
felszámolási eljárások során az önkormányzati adótartozások általában az „f” kategóriába kerülnek
besorolásra, amely a kielégítési sorban a vége felé van.
H./ Méltányossági ügyek
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve
méltányossági eljárás keretén belül tartozás elengedését kérjék az adóhatóságtól. Az ilyen kérelmek,
jogerős befejezést követően, évről-évre az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

2006.
Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
325 100
452 885
1 794
0

Törlés (Ft)
25 110
0

132 246

30 870

0

2 394 954
109 852
326 196
0
3 290 142

3 025 062
2 352 167
421 747
7 480
6 290 211

358 400
0
328 287
9 897
721 694

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
674 380
0
59 734
0

Törlés (Ft)
27 900
0

2007.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

173 529

0

0

2 817 132
958 918
768 738
41 461
5 493 892

6 452 684
2 434 360
361 088
22 839
9 270 971

0
0
579 947
22 586
630 433

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
261 682
0
2 790
0

Törlés (Ft)
39 220
0

2008.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Egyéb

124 949

0

0

4 132 065
755 190
446 081
30 487
16 308

7 303 260
1 327 900
158 374
0
0

0
0
223 896
231 888
0
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Összesen

5 769 552

8 789 534

495 004

2009.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
45 100
1 687 096
0
0

Törlés (Ft)
0
67 081

52 270

15 300

0

1 050
284 877
34 795
1 200
419 292

30 215 780
7 983 905
991 735
353 610
41 247 426

0
0
206 906
3 321 140
3 595 127

2010. június 30.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Összesen

Részletfizetés (Ft) Fizetéshalasztás (Ft)
510 680
98 850
0
0

Törlés (Ft)
0
61 644

3 850

15 300

0

2 441 802
397 440
11 533
147 516
0
3 512 821

6 670 758
6 282 765
0
1 150 665
145 333
14 363 671

0
0
0
612 470
55 314
729 428

Tőketartozás törlése magánszemély esetében anyagi, szociális körülményei alapján történt. Pótlék
és/vagy bírság törlését akkor engedélyeztük, ha az adózó vállalta a tőketartozás megfizetését akár egy
összegben akár meghatározott részletekben, és ezt teljesítette is. A részletfizetés és a fizetési
halasztás indokaiként a magánszemélyek szociális és anyagi körülményeiket, jogi személyek, egyéni
vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg.
I./ Egyéb feladatok
A felsorolt adónemekkel összefüggő, érdemi döntéssel záruló hatósági ügyintézési feladaton túl
számos olyan ügy intézése is folyik az adóosztályon, ami nem zárul határozattal, de szaktudást és
időt igényel. Ezen ügyek körébe tartozik az adóigazolás, költségmentességi igazolás, az adó- és
értékbizonyítvány, vagyoni igazolás és vagyoni bizonyítvány kiállítása.
Kiállított adó- és értékbizonyítványok megoszlása a felhasználás célja szerint:
Adó- és értékbizonyítvány felhasználási célja

144
34
42
143

138
29
36
146

226
16
80
163

272
15
76
156

db
2010.06.30ig
71
7
15
90

74

90

53

24

28

437

439

538

543
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2006. 2007. 2008. 2009.

Végrehajtási eljáráshoz
Gyámhatósági ügyintézéshez
Humánpolitikai osztály kérésére
Hagyatéki eljáráshoz
Egyéb eljáráshoz (adósságkezelés, otthonteremtési
támogatás igényléséhez, adósság rendezéshez,
hitelfelvételhez, bírósági eljáráshoz stb.)
Összesen:
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Összefoglaló táblázatok
ADÓBEVÉTELEK, Ft
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek (saját
rész)
Idegen bevételek (tovább
utalt)
Talajterhelési díj
Illeték (MÁK számlára)
ÖSSZESEN:
Saját bevétel:

HÁTRALÉKOK, Ft
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

2006.
2007.
11 625 159 15 206 554
2 806 779
3 358 759
16 597 353 16 866 733
5 766 500
6 366 547
184 080 163 215 482 696
785 515
68 097
54 889 701 62 988 938
5 024 838
3 201 485
771 284
827 968
6 949 181
4 281 475
144 625

0

496 529
669 471
520 858
108 672
417 800
466 600
290 876 285 329 893 995
289 961 956 328 757 924

2006.
4 159 409
1 107 240
6 558 213
128 300
29 217 302
6
14 378 735
26 632 943
2 787 339
10 339 137
2 684 097
80 073
7 000
98 079 794

ADÓZÓK
SZÁMA, fő
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Termőföld
bérbeadás
Gépjárműadó

2008.
2009.
2010.06.30
26 587 288 26 724 512 13 679 711
3 373 959
4 980 303
2 861 165
21 875 556 23 014 540 14 991 734
7 369 203
8 967 250
988 698
286 610 398 347 070 229 129 025 347
228 746
156 040
99 434
66 144 944 63 628 093 39 215 967
6 499 621
4 666 906
2 479 063
613 645
466 981
972 918
4 188 688
3 782 553
1 804 885

2007.
4 306 546
1 173 818
6 860 207
39 453
39 234 362
4
12 991 966
27 844 556
2 223 457
9 378 207
3 688 853
91 569
0
107 832 998

90 000

60 200

1 140 613
2 291 763
1 674 928
23 608
1 110 594
1 199 232
373 600
469 400
304 600
425 119 869 487 389 364 209 394 215
423 605 656 484 628 201 207 414 687

2008.
2009.
7 289 544
9 248 426
1 039 251
1 546 558
6 165 425
7 355 088
875 300
64 450
41 012 559 57 546 004
0
0
14 110 610 24 065 740
30 874 170 40 377 407
2 336 364
3 949 611
10 907 144
9 828 200
6 387 170
8 958 662
69 188
341 123
2 000
0
121 068 725 163 281 269

2010.06.30
12 413 617
1 604 765
8 666 960
253 652
67 348 119
10 000
29 616 672
42 879 850
3 993 021
9 711 708
14 984 496
805 306
8 200
192 296 366

2006.
1 035
460
3 720

2007.
1 071
452
3 480

2008.
1 152
457
3 890

47
1 661

53
1 579

64
1 507

69
1 535

31
1 438

9
3 193

10
3 434

54
3 391

11
3 512

4
3 452
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96 533

2009. 2010.06.30
1 160
1 152
454
433
4 060
4 447

Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

4 347
403
721
51
222
176
16 045

4 462
345
554
49
44
160
15 693
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4 842
283
818
77
21
131
16 687

4 908
265
883
82
158
163
17 260

4 532
280
599
246
164
77
16 855

IV. PROJEKTMENEDZSERI IRODA TEVÉKENYSÉGE
A ciklus alatt megvalósult fejlesztéseket megalapozó pályázatok és azok realizálása
A fejezet Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az általa működtetett intézmények által benyújtott
pályázatokat, valamint elnyert forrásokat mutatja be. A tájékoztató első felében az egyes évekre
lebontott összefoglaló, a második felében pedig a négy évre összesített adatok és következtetések
találhatók.
2006. II. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. július 1. - 2006. december 31. közötti időszakban 2 db
pályázatot nyújtott be, melyből 1 részesült összesen 3 000 000 Ft támogatásban.
Az önkormányzat 2006. II. félévében beadott pályázatai alapján elnyert támogatások
Pályázati cél

Támogató szervezet

Elnyert támogatás
(Ft)
3 000 000

Közlekedésbiztonsági
célú UKIG – Útgazdálkodási
kerékpárút
tervezése és
Koordinációs
Gyomaendrődön, a 46. sz. Igazgatóság
főút mellett
Az Intézmények összesen 29 db pályázatot nyújtottak be 2006. II. félévben.
A 2006. II. félévi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes
költsége (Ft)
6 000 000
18 964 484
24 964 484

Igényelt
támogatás (Ft)
6 834 000
17 962 984
24 796 984

Elnyert
támogatás (Ft)
3 000 000
12 646 434
15 646 434

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy 24 964 284 Ft összköltségű fejlesztéshez 24 796 984
Ft kiegészítő forrást igényeltünk. 2006. II. félévében összesen 15 646 434 Ft támogatást ítéltek meg
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
2007. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. január 1. - 2007. december 31. közötti időszakban
összesen 21 db pályázatot nyújtott be. A 10 nyertes pályázat összesen 253 860 966 Ft támogatást
jelentett az önkormányzatnak.
Az önkormányzat 2007. évben beadott pályázatai alapján elnyert támogatások
Pályázat megnevezése
Támogatás forrása
Nyert támogatás
összege (Ft)
Belvízrendezés II. ütem
Mindenki ebédel

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Gyermekétkeztetési
Alapítvány
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199 710 000
675 000

The possibilities of Eastern europe
in the enlarged European Union –
Testvérvárosi találkozó

Education, Audiovisual and
Cultural Executive Agency

1 177 000

Parlagfű mentesítés

Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ

2 954 484

Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács

6 300 000

Gyomaendrőd város
Településfejlesztési
Koncepciójának elkészítése
2007. évi közmunkaprogram a
Békési Kistérségben
Gyomaendrőd-CsárdaszállásMezőberény kerékpárút tervezése
Egységben az erő
Árvízkárosultak helyreállítása
46.-os sz. főút átkelési szakaszának
forgalomcsillapítása
sebességkijelző berendezések
telepítésével

Szociális és munkaügyi
Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési
minisztérium
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Közlekedésfejlesztési és
Koordinációs Központ

3 562 800
7 608 000
6 895 355
14 747 327

10 231 000

Az Intézmények összesen 20 pályázatot nyújtottak be 2007-ben, kihasználva a minisztériumok és a
különböző alapítványok támogatási lehetőségeit.
A 2007. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes
bekerülési
költsége (Ft)
295 512 314
20 993 421
316 505 735

Igényelt
támogatás (Ft)
260 118 558
19 291 000
279 409 558

Elnyert
támogatás
(Ft)
253 860 966
17 133 814
270 994 780

2008. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évben összesen 27 db pályázatot nyújtott be a
különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez, melyek közül 13 projekt
valósulhatott meg 247 681 353 Ft támogatásból, 57 062 654 Ft saját erő hozzáadásával.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások:
Pályázati cél
Selyem út – III. ütem építése

Támogató szervezet
NFÜ, Dél-alföldi Operatív
Program

Támogatás (Ft)
39 344 750

Polgármesteri Hivatal
kirendeltségének
akadálymentesítése

NFÜ, Dél-alföldi Operatív
Program

9 898 097

Polgármesteri Hivatal
Kirendeltségének Felújítása

Magyar Államkincstár Délalföld Regionális
Igazgatóság Állampénztári
Iroda

19 320 000
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Magyar Államkincstár Délalföld Regionális
Igazgatóság Állampénztári
Iroda

Településrendezési terv
készítése Gyomaendrődön

5 000 000

Az endrődi Közösségi Ház
technikai műszaki
eszközállományának,
Magyar Államkincstár
berendezési tárgyainak
gyarapítása
"A Mi Kiállításunk" "A MI
OKM
Diákjaink"
Kistérségi közművelődésimúzeumi referensi szolgálat és
oktatási, közművelődési és
Magyar Művelődés Intézet
tudományos konferencia
és Képzőművészeti
központ, valamint kistérségi
Lektorátus Regionális
közművelődés és néprajziKulturális Koordinációs
helytörténeti adattár
Iroda
kialakítása a Szarvasi
Kistérségben
Magyar Államkincstár Délalföld Regionális
Lévai-Kálvin út felújítása
Igazgatóság Állampénztári
Iroda
Környezeti és Vízügyi
Illegális hulladéklerakók
Minisztérium Költségvetési
felszámolása a Fűzfás-zugban
és beruházási Főosztály

282 000

2 400 000

8 000 000

6 349 320

3 000 000

Gyomaendrőd Város
belterületi csapadékvízelvezetés V. ütem

ÖTM- Magyar
Államkincstár

139 995 360

"Mindenki Ebédel 2008"

Gyermekétkeztetési
Alapítvány

20 élelmiszercsomag

Önkormányzati
Minisztérium

4 500 000

Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség

9 591 826

A gyógyturizmus fejlesztését
megalapozó orvosi tanulmány
készítése Gyomaendrődön
Térségi Közmunkaprogram a
Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya mikrotérségben

Az intézmények összesen 59 pályázatot nyújtottak be 2008. évben.
A 2008. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek tervezett
összes költsége
(Ft)
308 118 384
39 716 646
347 835 030
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Igényelt
támogatás (Ft)
251 402 437
42 429 513
293 831 950

Elnyert
támogatás
(Ft)
247 681 353
43 758 613
291 439 966

Az intézményi pályázatok között került feltüntetésre a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás által, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gesztorságával benyújtott
„Tanyagondnoki szolgálat létrehozásához autóbusz beszerzése” c. pályázat, melynek keretében
7 781 000 Ft támogatásból egy kisbusz került beszerzésre a Térségi Szociális Gondozási Központ
munkájának segítésére, a nehezen megközelíthető területek ellátása érdekében.
2009. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben összesen 18 pályázatot nyújtott be a különböző
megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A 2009-ben összesen 14 projekt
valósulhatott meg 386 503 715 Ft támogatásból, melyek között szerepeltek olyan előző évben
benyújtott támogatási kérelmek is, amelyek eredményét csak 2009-ben hirdették ki. 2 pályázatunkat
forráshiány miatt elutasítottak, illetve további 4 pályázat elbírálása nem történt meg az év végéig.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2009. évben
Pályázati cél
Támogató szervezet
Támogatás (Ft)
20
Mindenki ebédel 2009
Gyermekétkeztetési Alapítvány
élelmiszercsomag
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A polgármesteri hivatal
19 734 073
Államreform Operatív
szervezetfejlesztése
Program
Being a woman in political life Education, Audiovisual and
conference and Citizen's meeting –
1 352 355
Cultural Executive Agency
Testvérvárosi találkozó
Infrastrukturális fejlesztések a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
fogyatékkal élők nappali ellátása
47 444 909
– Dél alföldi Operatív Program
érdekében
Útépítések és felújítás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
46 714 463
Gyomaendrődön
– Dél alföldi Operatív Program
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
felmenő rendszerben a gyomaendrődi
82 000 000
Társadalmi Megújulás
oktatási intézményekben
Operatív Program
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Oktatási és Kulturális
Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás
2 000 000
Minisztérium
és műtárgyvédelem céljából
Kistérségi közművelődési és múzeumi
Oktatási és Kulturális
referens továbbfoglalkoztatása
811 430
Minisztérium
Szarvasi Kistérségben
Földművelésügyi és
A XI. Nemzetközi Halfőző verseny
500 000
Vidékfejlesztési Minisztérium
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Gyomaendrődön, a közintézmények Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
142 252 322
biztonságosabb megközelítése
– Dél alföldi Operatív Program
érdekében
Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Dél-alföldi Regionális
19 282 662
Gyomaendrődön
Fejlesztési Tanács
Eszközbeszerzés közcélú
Dél-alföldi Regionális
9 859 322
foglalkoztatás fejlesztése érdekében
Fejlesztési Tanács
Dél-alföldi Regionális
Hősök útja felújítása
9 512 179
Fejlesztési Tanács
Békés Megyei Területfejlesztési
Ösztöndíjas foglalkoztatás
5 040 000
Tanács
52

2009-ben nyert az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett,
esélyegyenlőségi programok végrehajtására irányuló pályázaton 100 000 000 Ft támogatást, azonban
a Képviselő-testület döntése (443/2009. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata) értelmében nem került sor a
támogatási szerződés megkötésére a következő indokok miatt: a projekt megvalósítása során sok
esetben nem volt megoldható a pedagógusok helyettesítése a kompetencia pályázat miatti leterheltség
kapcsán; a pedagógusok jelentős része már rendelkezik a pályázat nyújtotta képesítésekkel; a
gazdasági helyzet miatt bizonytalanná vált a projekt lebonyolítása, fenntarthatósága; az indikátorok
teljesítésére nem volt garancia.
Az intézmények összesen 33 pályázatot nyújtottak be 2009. évben.
A 2009. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Projektek összes Igényelt támogatás
költsége (Ft)
(Ft)

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

396 556 516
44 453 783
441 010 299

470 558 901
45 887 763
516 446 664

Elnyert
támogatás
(Ft)
386 503 715
43 610 783
430 114 498

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy az 516 446 664 Ft összköltségű fejlesztéshez
430 114 498 Ft pályázati támogatást nyert városunk.
2010. I. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. I. félévében összesen 6 pályázatot nyújtott be a
különböző megyei, regionális és országos szervezetekhez. A benyújtott pályázatok közül 1 elbírálása
folyamatban van, 2 idei pályázat támogatásban részesült, illetve további 5, 2009. évben benyújtott
projektet valósíthat meg önkormányzatunk idén.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2010. I. félévben
Pályázati cél
Gyomaendrőd Város belterületi
csapadékvíz-elvezetés VII. ütem
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola Infrastrukturális
fejlesztése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának komplex
akadálymentesítése
Városi örökség megőrzése és
korszerűsítése Gyomaendrődön
Településőrök foglalkoztatása
XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
megrendezése
Térségi összefogás a közösségi
közlekedés feltételeinek javításáért a
Szarvasi Kistérségben
Informatikai Infrastruktúra fejlesztése a

Támogató szervezet

Támogatás (Ft)

Önkormányzati Minisztérium

82 459 000

Önkormányzati Minisztérium

11 350 000

VÁTI Kht. Békéscsabai Területi
Iroda

11 841 300

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –
Dél alföldi Operatív Program
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

50 000 000
4 800 560
1 669 200

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –
Dél-alföldi Operatív Program

57 832 848

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –

30 810 000
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
által fenntartott iskolákban

Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program

Az intézmények összesen 20 pályázatot nyújtottak be 2010. I. félévben.
A 2010. I. félévi pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes Igényelt támogatás
költsége (Ft)
(Ft)
259 412 908
39 050 500
298 463 408

290 146 382
39 100 500
329 246 882

Elnyert
támogatás
(Ft)
250 762 908
36 298 480
287 061 388

Az önkormányzati projektek között került feltüntetésre a Informatikai infrastruktúra fejlesztése a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott iskolákban, illetve az intézményi projektek
között található az Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás fenntartásában működő oktatási intézményekben c. pályázatok. Ez a két projekt
még 2008-ban került benyújtásra, azonban az elhúzódó, majd később sikertelenül záródó országos
közbeszerzési eljárások miatt csak most nyílik lehetőségünk arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felhatalmazása alapján önállóan megvalósíthassuk projektjeinket.
2006. II. félév – 2010. I. félév beadott pályázatainak összesített adatai
Az elmúlt 4 évben beadott pályázatok összesített adatai
Megnevezés

Önkormányzat
Intézmények
Összesen

Projektek összes Igényelt támogatás
költsége (Ft)
(Ft)
1 131 408 724
149 712 080
1 281 120 804

1 311 993 798
151 187 114
1 463 180 912

Elnyert
támogatás
(Ft)
1 103 173 247
139 397 424
1 242 570 671

A következő táblázat az Önkormányzat által különböző költség igényű fejlesztésekhez beadott
pályázatokban igényelt támogatás, valamint az elnyert források arányát mutatja.
Az Önkormányzat által igényelt és elnyert támogatások
500 000
ezer Ft

400 000
Projektek összes ktg

300 000

Igényelt támogatás (Ft)
200 000

Elnyert támogatás (Ft)

100 000
0
2006 II.
félév

2007

2008

2009

évek
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2010 I.
félév

Az összesítő diagram alapján látható, hogy a ciklus folyamán fokozatosan nőtt az igényelt és elnyert
támogatások összege. Ehhez képest visszaesést jelentenek a 2010. évi adatok. Az alacsony igényelt
összeg és elnyert támogatás nem abból fakad, hogy 2010.-ben csak fél év adatai szerepelnek az
összesítőben, mint ahogy ezt a 2006-os adatoknál láthatjuk. Az hogy a 2010. évi adatok megközelítik
a 2007-es állapotokat, a 2009-ben benyújtott, de csak 2010-ben elbírált nyertes projekteknek
köszönhető. Tehát a korábban benyújtott pályázatok emelték meg a 2010. évi értékeket, az idei
adatok nagyon alulmaradnak az eddigi átlaghoz képest. Ez a hazai és az uniós források
visszaesésének köszönhető: több hazai támogatási kiírás – mely minden évben kihirdetésre kerül – a
központi költségvetésben eszközölt megszorítások következtében idén nem került meghirdetésre,
illetve a 2009-2010. uniós finanszírozási időszakra tervezett pályázati kiírások is átcsoportosításra
kerültek, többségük már 2009-ben kihirdetésre került, míg 2010-ben inkább az intézményeinket
érintő TÁMOP projektek kerültek kiírásra.
Az önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása szerinti, éven belüli megoszlását
a következő diagramok mutatják:
2006 II. félév

közlekedési infr

100%

2007.év
5%
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ezer Ft

Az Önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása szerinti megoszlását a következő
diagram mutatja.
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000

humán infr. fejlesztés
környezetvéd. inf. fejl.
közlekedési infr.
turisztika

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000

foglalkoztatás
informatika - műszaki fejl.
programok, koncepciók
városrendezés
humán egészségügyi

40 000
20 000

szociális
infrastruk. Fejl.

0

oktatás

2006 II.
félév

2007

2008

2009

2010 I.
félév

belvíz-csapadékvíz elv.
rendezvény

évek

2006. I. félév -2010. II. félév
megvalósított projektek tevékenység szerinti megoszlása
humán infr. fejlesztés
0%

2%
1%

környezetvéd. inf. fejl.
közlekedési infr.
turisztika
31%

37%

foglalkoztatás
inform atika - m űszaki fejl.
programok, koncepciók
városrendezés
humán egészségügyi

0%
4%
7%
8%

1%
0%4%

3%
2%

szociális
infrastruk. Fejl.
oktatás
belvíz-csapadékvíz elv.
rendezvény

Amint az a diagramon is látszik, a ciklus során megvalósított projektek több, mint 1/3 részét a
belvízrendezési beruházások teszik ki, és a közlekedési infrastruktúra fejlesztések is 30%-nál
magasabb arányt képviselnek. Kiemelendő még a további rangsorból a közintézményeinket érintő
infrastrukturális fejlesztések (8%), az oktatási projektek (7%)., valamint a városrendezési
beruházások és foglalkoztatási programok (4-4 %).
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Az elnyert támogatások megoszlása forintban
Hazai és Uniós források szerint
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Az Európai Unió költségvetéséhez kapcsolódóan a finanszírozás ciklusok is 7 éves időtartamúak
(2007-2013), melyeket további 2, illetve 3 éves periódusokra bontanak. Általánosságban elmondható,
hogy a két éves perióduson belül az első év a pályázati év, míg a második a nyertes projektek
megvalósításának éve. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv elfogadása, illetve az Operatív
Programok jóváhagyása után az önkormányzat számára is megnyíltak a forrásszerzési lehetőségek.
Az egységes útmutatók és pályázati rendszer kidolgozása hosszadalmas folyamat volt, a 2007-2008as periódusban az első év végére sikerült az ütemterv szerinti pályáztatást megvalósítani, így attól
kezdve folyamatosan nyújtott be az önkormányzat támogatási kérelmeket a különböző kiírásokra.
Mivel a kezdeti időszakban az egyes kiírások támogatási intenzitása magas volt, ezért a
megnövekedett számú uniós projektek mellett csak olyan hazai forrásokra nyújtottunk be kérelmet,
melyekre önálló uniós projekt nem indult, vagy specifikus területet érintett. Az eredeti ütemezés
szerint
a
2009-2010. uniós finanszírozási időszakban szintén arányosan lettek volna elosztva a pályázati
kiírások, azonban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség később a pályátok kihirdetését előrehozta,
tekintettel a 2010 áprilisában megtartott országgyűlési választásokra, illetve az abból következő
esetleges személyi változásokra. Ennek következtében az önkormányzatot érintő pályázatok többsége
már 2009-ben meghirdetésre került, így 2010. a támogatásban részesített projektek megvalósításának
időszakává vált. Az idei évben meghirdetett illetve előkészítés alatt lévő kiírások javarészt az
intézményeinket érintik, hiszen a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében többnyire
pedagógiai programok megvalósítására, képzések megtartására lehet támogatást igényelni.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében meghirdetett első pályázatok realizálódása,
mint ahogy az a diagramon is látható, 2008. évre tehető. Párhuzamosan az uniós kiírások
megjelenésével, a hazai pályázati lehetőségek száma beszűkült. (Belterületi útfelújítási és kerékpárúthálózat fejlesztési hazai pályázatok nem kerültek kiírásra.) A hazai közfoglalkoztatási rendszer
átalakításával a közmunkapályázatok is lezárultak, így foglalkoztatási projektjeink száma is
lecsökkent. A következő években (2008-2009) többnyire oktatási és kulturális projektekhez nyertünk
támogatást hazai forrásból, olyan célokra, melyekre uniós támogatási lehetőség nem kínálkozott,
vagy méretüket és költségigényüket tekintve alulmaradtak az Unió által támogatott, nagyobb
volumenű programoknak. A 2010. I. félévi pályázatok között ismét megnőtt a hazai forrású projektek
száma, melyek közül a legnagyobb tétel a 82 459 000 Ft támogatásból 2010-2011. évek során
megvalósuló Belvíz VII. projekt.
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Az elnyert támogatások realizálása, a projektek megvalósulása, fenntartásuk és ellenőrzési
rendszerük
Az elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan a Projektmenedzseri Iroda alkalmazottai kapcsolatot
tartanak a támogató hatósággal, megküldik a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumokat, részt vesznek a projektek lebonyolításában, valamint a megvalósított projektek
szakmai és pénzügyi elszámolásában. Az Unió által támogatott projektek esetében nem csupán a
támogatás által megvalósított célok teljesülését kell igazolni a beszámolók és az ellenőrzések során,
hiszen már a pályázati dokumentáció benyújtásakor kötelezettséget kell vállalnia a pályázó
szervezetnek esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kritériumok megvalósítására. Ezek
megvalósulásának ellenőrzése, valamint a fenntartási időszak során a hozzájuk kapcsolódó jelentés
elkészítése szintén az Iroda feladata.
A projektek megvalósítását Támogató Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a Kifizető Hatóság, az
Európai Bizottság, az Európai Közösségek Számvevőszéke, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, valamint a jogszabály által
meghatározott más szervezetek ellenőrizhetik. A lebonyolított ellenőrzések időpontjuk szerint
előzetes, közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzések lehetnek, valamint a fenntartási időszak végén
kerülhet sor a záró ellenőrzésre.
Az előzetes helyszíni ellenőrzések során a Támogató hatóságok a projektek indokoltságát vizsgálják,
illetve ellenőrzik, hogy a pályázó a projektet az ellenőrzés időpontjában nem kezdte meg, hiszen a
pályázat előtt megvalósított elemekre nem igényelhető támogatás. Előzetes helyszíni ellenőrzésekre
többnyire uniós pályázatok keretében került sor (városi örökség megőrzése, valamint a kerékpárúthálózat fejlesztése projektek).
A közbenső ellenőrzések kapcsán a folyamatban lévő beruházások terv szerinti megvalósulását
ellenőrzik az illetékes szervek. (közmunka programok)
Utóellenőrzéseket a hatóságok a projektek lezárásakor tartanak, melyre minden projektünk esetében
sor kerül, legyen az hazai vagy uniós forrásból megvalósuló pályázat. Ezen helyszíni szemlék során
az ellenőrök nemcsak a projektek fizikai, szakmai megvalósulását vizsgálják, hanem a pénzügyi
teljesítések dokumentációját, az elkülönített nyilvántartásokat is ellenőrzik.
Záró ellenőrzésekre a fenntartási időszak lezárása után kerülhet sor, azonban az előzetes és a
közbenső ellenőrzésekhez hasonlóan ezekre is eseti jelleggel, nem minden projekt esetében kerül sor.
(ROP 2004 – Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épületének felújítása)
A Projektmenedzseri Iroda alkalmazottai előkészítik a szükséges dokumentációkat a pályázati
projektek ellenőrzésekor, illetve részt vesznek a szemléken. Az ciklus alatt lebonyolított ellenőrzések
alkalmával az ellenőrző hatóságok nem éltek kifogással az önkormányzati projekteket illetően, a
szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak és az ellenőrök a szemle során az érintettektől a
szükséges tájékoztatást megkapták. Általánosságban elmondható, hogy az ellenőrzések során a
hatóságok mindent rendben találtak, kifogással nem éltek, szükség esetén felkérték az
Önkormányzatot a projektzáráshoz szükséges dokumentumok megküldésére, melyek a szemle
időpontjában még nem álltak rendelkezésünkre. Ezen hiánypótlásokkal valamennyi
kötelezettségünket határidőben teljesítettük az illetékes hatóságok felé, így egyetlen projekt esetében
sem került sor a támogatói döntés visszavonására, illetve támogatás visszafizetésére.
Ellenőrzésekre nemcsak az egyes pályázati projektek keretében került sor a 2006-2010. időszak
során. Az Állami Számvevőszék 2007. évi ellenőrzése során azt is vizsgálta, hogy Önkormányzatunk
felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és
felhasználására. A vizsgálat eredményeként az ÁSZ megállapította, hogy az Önkormányzat
összességében eredményesen készült fel az európai uniós források igénybevételére és
felhasználására, a megpályázott és európai uniós forrással támogatott fejlesztési célokat, programokat
az Önkormányzat több évre szóló gazdasági programja tartalmazta. Ezen kívül részletesen vizsgálta a
lezárt uniós pályázatainkat és azok megvalósulását (ROP, AVOP), melyekben hiányosságokat nem
állapított meg.
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Külső pályáztatási kapcsolatrendszer
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a pályázati dokumentációk többségét a
Projektmenedzseri Iroda munkatársai készítik el. Külső pályázatíró, illetve szakértő igénybevételére
korábban csak az útmutatóban előírt kötelezettség teljesítése érdekében került sor (pl: Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön – ÁROP projekt; esélyegyenlőségi szakértő
igénybevétele az önkormányzat és az intézményi társulás közoktatási esélyegyenlőségi tervének
kidolgozása érdekében).
A pályázati rendszerben való eredményesebb részvétel érdekében, Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének 113/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozata alapján az Önkormányzat megbízási szerződést
kötött 2009. április 1-jén az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-vel. A megbízott feladatai közé
tartozik a pályázati lehetőségek felkutatása, projektgenerálás, pályázati tanácsadás, szakmai
kiadványok megküldése az Önkormányzat részére. A határozatlan időre kötött szerződés értelmében
a megbízott havi 120 000 Ft + ÁFA megbízási díjra jogosult, mely ellenében a fent felsorolt feladatai
teljesítésén túl 12 havonta 3 pályázat elkészítését térítésmentesen vállalja az önkormányzat részére,
nyertes pályázat esetén pedig – a szerződés rögzítettek szerint – sikerdíjra jogosult.
Az ADITUS Zrt. munkatársai készítették el az Önkormányzat részére a „Városi örökség megőrzése
és korszerűsítése Gyomaendrődön”, a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a
közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége érdekében”, a „Térségi összefogás a közösségi
közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben”, valamint a „Belterületi gyűjtőúthálózat
fejlesztése és korszerűsítése Gyomaendrődön” című projekteket, melyek közül az első hármat a
támogató hatóság megvalósításra érdemesnek ítélte és mindösszesen 250 085 170 Ft támogatásban
részesítette.
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V. VÁROSÜZEMELTETÉS
Beruházások, fejlesztések bemutatása
A városban a tárgyi időszakban több beruházás valósult meg, mellyel kapcsolatban az osztály a
bonyolító és koordináló feladatokat ellátta és segítette az elszámolások végrehajtását.
1. Ivóvíz és Szennyvíz beruházás
Gyomaendrőd Város szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a központi belterületen a Bánomkert
kivételével befejeződött az előző ciklus ideje alatt. A csatornarendszerre rákötött ingatlanok száma a
Békés Megyei Vízművek Zrt adatszolgáltatása szerint: 5245.
Az elmúlt évben az Endrődi utca és az Áchim utca egy szakaszára készítettük el a terveket, és
megszereztük a vízjogi létesítési engedélyt.
Bánomkerti településrész szennyvízhálózat építés:
- jogerős engedélyes tervvel rendelkezik, de pályázati lehetőség hiánya és az érintett ingatlan
tulajdonosok anyagi helyzete miatt nem indult el a megvalósítása.
Templomzugi ivóvíz hálózat építés (Szabad strand-Sóczó zugi gátőrházig):
- jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. A megvalósítás érdekében megkerestük a KÖRKÖVIZIG-et és a Békés Megyei Vízművek Zrt-t, hogy az építési költségekhez milyen mértékben
tudnak hozzájárulni és ennek ismeretében felmérnénk az érintett üdülő tulajdonosok igényét,
költségvállalását.
- A Békés Megyei Vízművek Zrt. és az önkormányzatok közötti megállapodás szerint a vízvezeték
hálózaton és csatornarendszeren rekonstrukciós munkák valósultak meg közel 30 millió forint
összegben.
2. Belvízrendezés
I. ütem – Megyei beruházásban a három holtág (Fűzfás-, Csókási-, és Rév-zugi) összekötése
megtörtént, vízjogi üzemelési engedélyt megkaptuk azzal, hogy a Csókási holtág mederpart jogi
helyzetét ( vétel, mederhasználati szerződés) rendezni kell 2011-ig. Az adásvételi szerződésekhez
szükséges földmérési munkarészek készítése folyamatban, meder használati megállapodások
megkötése 4 ingatlan kivételével rendben van.
A beruházás értéke: 241 millió forint.
II. ütem - főgyűjtők felújítása és Hantoskerti szivattyútelep építése megtörtént, a Szénáskerti
csatorna, Görbekút-Vidólaposi csatorna, CS 1-0, CS 2-0, CS 3-0 belterületi csatornák vízujogi
üzemeltetési engedélyezési eljárása lezárva, a Hantoskerti szivattyú telepé folyamatban van.
Az építési költsége: 202,8 millió forint volt.
III. ütem 3 holtág – Fűzfás-zugi, Csókási és Hantoskerti holtág kotrása valósul Békés megye 16
település közös beruházásában Kondoros Nagyközségi Önkormányzat gesztorságával.
A vízjogi létesítési engedélyt megszereztük, a kiviteli tervet elkészítettük, a beruházás megvalósítása
érdekében a települések megkötötték a konzorciumi megállapodást, a közbeszerzési eljárás munkái
folynak.
A beruházás 214 080 754,- Ft támogatással, 37 779 310,- Ft önerővel megvalósuló projekt.
IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a terület felmérését, a csatornák
nyomvonalának vizsgálatát elvégezte a Békés-Planum Kft, a társulat megbízásából megtervezésre,
engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep.
A vasúti pályatest alatti új áteresz kell, ezzel kapcsolatosan többször egyeztettünk a MÁV
tervezőivel, ez a műtárgy a Gyoma – Murony vasútvonal felújítása projektben szerepel.
V. ütem : műszaki tartalma a Gyoma 4. jelű öblözet csapadékcsatorna felújítása és a Hantoskerti
holtág tározó kapacitásának helyreállítása 2. szakasza 1+142-2+369 fkm szelvények között
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A Békés Drén Kft végezte a kivitelezést. A vízjogi üzemeltetési engedélyt megkértük, az eljárás
folyamatban van.
A beruházás összesen költsége: 145,56 millió forint, a támogatás összege 126,068 millió forint volt.
VI. ütem Külterületi 5 holtág ( Templom-, Soczó-, Bónom-, Pap-zugi és Kecsegés-zugi)
rehabilitációja, iszapkotrása, vízkezelő művek, tiltók, átereszek építése. Pályázaton nem nyertünk
támogatást a beruházásra (forráshiányra hivatkozva).
A Krátki Mérnöki Kft-t tervei alapján az elmúlt héten kaptuk meg a vízjogi létesítési engedélyt.
VII. ütem: műszaki tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti
záportározók rendezése csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és
Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása.
(burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m, földmedrű: 2520 m)
A beruházás tervezett költsége 91,621 millió forint, a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Befejezési határidő: 2011. szeptember 30.
Belvízvédekezés: minden évben szükséges volt különböző mértékben a védekezés. Az elkészült
belvízrendezési beruházások eredményként egyre kevesebb probléma jelentkezett. A pályázattal
támogatott beruházásokon túl saját erőből is fejlesztésre került a csapadékvíz elvezető rendszerünk
kisebb mértékben. ( Gyomaszolg Ipari Park Kft kivitelezésével és a közmunka program keretén
belül)
Kül-, és belterületi vízgazdálkodási feladatok, öntözési terveket készíttetünk a település déli
(Keselyősi) területeire, valamint a belterületi városközpontok zöldfelületeire. Az elvi vízjogi
engedélyes tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Tervezés munka díja: 5
millió forint.
3. Regionális Hulladékkezelő Mű
A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas,
Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) valósult meg és a
próbaüzem után a közbeszerzési eljárás eredményeként a REMONDIS Kft üzemeltette 2005.
októbere óta.
A közbeszerzési eljárásban vesztes fél A.S.A. Kft az eljárásban hozott döntést megtámadta, a
Közbeszerzési Döntő Bizottság a fellebbezését elutasította. A döntése ellen az A.S.A. Kft keretet
nyújtott be, a Fővárosi Bíróság ítéletével a Döntőbizottság határozatát részben megváltoztatta. A
Bíróság úgy ítélte meg, hogy az ajánlat nem felel meg a dokumentációban meghatározott
feltételeknek, így azt az ajánlatkérőnek érvénytelennek kellett volna megítélni.
A Fővárosi Bíróság ítéletét a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság fellebbezése
folytán is vizsgálta a Fővárosi Ítélőtábla és az ítéletébe az I. fokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Ítéletét 2007. november 21. napján hozta meg.
A Fővárosi Ítélőtábla döntését az önkormányzat 2008. januárjában kapta kézhez.
Az A.S.A. Kft az ítélet meghozatala után keresettel fordult a Békés Megyei Bírósághoz, és kérte a
Bíróságtól a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és társai, valamint az eljárásban nyertes
ajánlattevő REMONDIS Kft között a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szolgáltatásiüzemeltetési szerződés érvénytelenségének megállapítását. Kérte továbbá az A.S.A. Kft és az
önkormányzat közötti szerződés megkötésére kötelezését és az elmúlt időszakra az elmaradt haszon
kártérítésként való
megítélését, illetve abban az esetben, ha a bíróság nem kötelezi az
önkormányzatot az üzemeltetési szerződés felperessel való megkötésére, úgy a kimutatott elmaradt
éves eredmény 10 évre számított 225.957.000,- Ft összeg és az ügyvédi költségek megfizetését.
Az A.S.A Kft keresetét a Bíróság elutasította. Az ítélőtábla a felperes benyújtott fellebbezése alapján
részben megváltoztatta a Megyei Bíróság döntését. A Legfelsőbb Bíróság az első fokú ítéletet hagyta
jóvá az A.S.A. keresetét elutasítva.
Az ítélet meghatározta, hogy a Remondis Kft és az önkormányzatok közötti üzemeltetési szerződést
fél évig érvényben tartja.
Az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1.
napjával a létrehozott Regionális
Hulladékkezelő Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től.
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A Remondis Kft-vel történő elszámolás folyamatban van.
A hulladéklerakó mű környezethasználati engedélyét 2004. decemberében I. fokú környezetvédelmi
hatóság előírta a határozatában, hogy a telep 500 m-es sugarú körzetében levő földrészletekre levegőtisztaságvédelmi övezetet kell kialakítani és bejegyeztetni a 22/2001.(X.10.) KöM rendelet alapján az
ingatlan-nyilvántartásba, melyet a 2005-ben a próbaüzem ideje alatt a megtörtént, Földhivatal
bejegyezte. 2007. őszén a védelmi-övezettel terhelt ingatlan tulajdonosok kártalanítási pert indítottak
az önkormányzatok ellen. A keresetlevél szerint per tárgyának értéke a 130 millió forint kártalanítási
összeg és annak kamatai és a perköltségek.
Az IPPC engedélyben hivatkozott jogszabályok (21/2001.(II.14) Korm. rendelet, 22/2001.(X.10.)
KöM rendelet) tartalma időközben változott, így a védelmi övezet tartalma is.
Jelenleg hatályos jogszabályi rész: A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület,
oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő illetve a már
működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
A Békés Megyei Bíróság a 2010. áprilisában hozta meg a döntését, amelyben a felperesek részére
összesen 23.140.554,- Ft kártalanítást, 9.978.809,- Ft kamat és 602.200,- Ft összegű perköltség
megfizetését ítélte. Az ítélet nem jogerős.
A hulladéklerakó műszaki védelme, szakszerű üzemeltetése biztonsággal megakadályozza a
környezetterhelést.
4. Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas,
Békéscsaba, Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések
önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt
megvalósítására. Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulást.
2007. novemberében az első fordulós pályázat benyújtásra került. 2008. májusában a Támogatási
Szerződés megkötése megtörtént. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kivitelei tervek
elkészültek. 2010. július 1-én a második fordulós pályázat benyújtásra került. A Projekt elszámolható
költségei összesen: 1.525.991.604,- Ft.
Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó
rekultivációja beruházási költsége: 103.955 eFt.
A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztésére”. A megvalósítás tervezett helyszínei : Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros,
Kardos, Hunya, Csabacsüd.
A várható teljes beruházási költség 555.381.000,- Ft volt.
A projektben az alábbiak fejlesztésére pályázott Gyomaendrőd:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék gyűjtő jármű, aprítógép beszerzése, zöld
kukák, komposztáló és zöld konténerek beszerzése. A fejlesztések költsége: 50.988.200,- Ft volt.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. év márciusában közölte, hogy a pályázatot nem
tudják tartalmilag értékelni, mert a pályázati kiírásban megfogalmazott jogosultsági kritériumoknak
nem felel meg.
2010. év júniusi testületi ülésén döntött a Képviselő-testület, hogy nem kíván újból pályázni a
kistérséggel közösen a 2. fordulóra.
Települési hulladékszállítás: A feladat ellátásához az önkormányzat támogatást nyújtott a
Gyomaközszolg Kft-nek. A 2006- 2007. évben a feladat teljes költségét átvállalta az önkormányzat.
2008. évtől kezdődően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet megalkotásával a hulladékszállítást
igénybevevők részére díjfizetést állapított meg, így a támogatás mértéke csökkenő tendenciát mutat.
Az önkormányzati támogatás, díjkompenzáció mértéke:
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2007. év
2008. év
2009. év
2010. év

54 542 000,- Ft bruttó (szemétszállítási díj)
28 547 000,- Ft (díjkompenzáció)
22 955 000,- Ft (ebből 18 055 000,- Ft
díjkompenzáció és ebből 4 900 000 tőke emelés)
20 000 000,- Ft (tervezett)

5. Liget Fürdő
A fürdő fejlesztésében a fedett fürdőben készült el egy gyermek-medence. A kültéri gyógyvizes
medence felújítása valósult meg. A hőcserélő rendszer beruházása gazdaságossági szempontból a
termálvíz hőenergiájának hasznosítása a gázalapú fűtési energia kiváltása miatt volt szükséges. Az
elmúlt évben a parkolóhelyek számának növelése érdekében készült el a kerítés melletti leállósáv,
valamint kőzúzalékos, kohósalakos parkoló.
A Liget-fürdő fejlesztésére tanulmány tervek készültek. (Ybl Tervező Kft, NIKE Kft, AP-prétor Kft).
Az Opál Mérnöki Iroda geotermikus energiával kapcsolatosan készített döntést előkészítő tanulmány
tervet, az anyaga ismeretében a Képviselő-testület döntött arról, hogy a termálkút bekötéséről,
hasznosításáról az Opál Mérnöki Iroda készítse el a vízjogi létesítési engedély kérelem dokumentációját,
valamint a Környezet és Energia Operatív Program energetikai célú pályázati anyagát. A vízjogi
létesítési engedélyt megkaptuk. Az elmúlt évben kedvezőtlen támogatási intenzitás miatt nem nyújtottuk
be a pályázatot. A pályázati anyag előkészítését a Liget-fürdő Kft átvállalta, de nem készítették el.
Jelenleg átdolgozás alatt van, a pályázati anyag elkészítésére az Insulabau Kft kapott megbízást.
6. Intézmények fejlesztése
 A Rózsahegyi Kálmán Általános Kistérségi Iskolánál Gyomaendrőd, Népliget 2. sz alatti
épület akadálymentesítése, parkoló építése, épület felújítások (vizesblokkok felújítása,
nyílászárók cseréje) kivitelezési munkái történtek, ebben az évben is nyertünk támogatást
épület felújításra 11,35 millió forintot. A kivitelezési munkák folynak. Befejezési határidő:
2010. augusztus 31.
Beruházás kivitelezési díja: 17.057 eFt.
 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány pályázaton nyert támogatást a
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz. alatti meglevő idősek otthona bővítése
integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyú beruházásra A pályázat tartalma: meglevő
épület bővítése 162,2 m2 nettó alapterületű épületrésszel (közmű ellátással,
épületgépészettel), parkoló építése, szennyvízgyűjtő építése – közbeszerzési eljárás van
folyamatban.
Beruházás tervezett költsége: 49 millió forint.
 Kiss Bálint Általános Iskola és Óvodában vizesblokk felújítás, homlokzat felújítási munkák
történtek
 Gondozási központ Blaha utca 2-6. sz. 5039 hrsz alatti idősek klubja épület felújítási,
átalakítási munkáira kaptunk támogatást 2009-ben. Beruházás költsége: 9,8 millió forint volt.
 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-17. sz. 3542/15 hrsz a meglevő, szerkezetkész 4 lakásos
sorház átépítésével ( 30 fős ) fogyatékosok nappali intézménye kialakítása, akadálymentes
közlekedés biztosítása, szükséges parkolók építése, közműbekötések. A beruházás költsége:
48,3 millió forint volt.
 Déryné Művelődi ház (Népház) Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. sz. alatti homlokzatának
felújítása, ereszcsatorna cseréje, udvari homlokzat emeleti szinten nyílászárók cseréje valósult
meg 2009-2010. években saját erőből. Pályázati forrásból megvalósult az emeleti nagyterem
felújítása 2009-ben 8 millió forintos támogatással.
 Katona József Művelődési központ fűtéskorszerűsítése, az udvari parkolók felújítása 20092010. évben történt.
 A Városi Egészségügyi Intézménynél a Hősök úti szakrendelő külső homlokzatának
felújítására 2007. évben került sor.
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Varga Lajos Sportcsarnok küzdőterének burkolat felújítására pályázatot nyújtottunk be 2009.
évben, de nem kaptunk támogatást a beruházásra, így ebben az évben készítettük el. A
műszaki átadás-átvételi eljárás van folyamatban. A szerződött összeg: 22.759 eFt. A
sportcsarnok üzemeltetésében változás történt, a Kner Imre Gimnázium vette át, az intézmény
az épületen közel 5 milliós felújítási munkát végzett.

Az alábbi intézményeknél történt világítás korszerűsítése:
Kiss Bálint Általános Iskola, Hősök útja 56. alatti vállalkozók háza, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal, Népház épületében lévő könyvtár, Katona József
Művelődési központ, Hősök 57. sz. alatti és Fürst u. 3. sz. alatti orvosi rendelő
Polgármesteri Hivatal épületei:
 Polgármesteri Hivatal Kirendeltség Fő út 2. sz. alatti épület akadálymentesítése és felújítása homlokzati felületek felújítása, nyílászárók cseréje, járdaépítés, 3 iroda burkolatának cseréje,
teakonyha kialakítása történt meg 2008-2009. évben
 A „Közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása” címmel pályázati
felhívásra benyújtott pályázatunk támogatást nyert, melyben a Polgármesteri Hivatal
akadálymentes megközelítésének biztosítását valósítottuk meg. A munka elkészült.
A kivitelezés összege: 11.589,9 eFt volt.
 „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” című pályázattal elnyert támogatással a
Polgármesteri Hivatal épületének tető és belső oldali homlokzat felújítási munkái, Kner Imre
Gimnázium könyvtár épületének felújítása és a Szabadság tér zöldfelületeinek felújítása,
gyalogos közlekedésre szolgáló járdák, sétányok felújítása, szökőkút burkolat felújítása, a
téren, holtág partján köztéri bútorok beszerezése, holtág-parti sétány felújítása valósul meg
ebben az évben.
A vállalkozási szerződéseket megkötöttük – értéke 44.490,8 eFt – a munkálatok elkezdődtek.
Befejezési határidő. 2010. október 31.
7. Útépítések
 Úthálózat
Az út fejlesztésében kitűzött cél volt, hogy 2013-ig teljes mértékben kiépülnek a belterületen levő
burkolt utak. A megvalósítás tervezett ütemterve alapján megállapítható, hogy a Losonczy utca
útépítése nem valósult meg az első ütemből, a többi tervezett útépítés elkészült. A II. ütemben (2009től) tervezett utakból a Vadász, Kenderáztató, Orgona, Tokai, Németzugi sor nem valósult meg,
valamint a Vasvári, Orgona II. szakasza, Bessenyei, Dobó, Halász utcák útépítése ebben az évben
elkezdődik.
A gyűjtő utak szélesítését nem tudtuk elvégezni forráshiány miatt.
A belterületi utak: 106, 5 km. Ebből közel 17 %-a burkolat nélküli.
A település területén levő Gyomaendrőd város belterületén a fokozott tehergépjármű forgalom és az
útburkolatok természetes öregedése, kopása a meglévő itatásos és aszfaltozott útburkolatok felújítását
tette szükségessé.
Az elmúlt négy évben megépített utak:
2007. évben: Kürt, Bányász, Kálvin, Polányi, Kazinczy, Liszt, Dankó, Budai Nagy Antal.
2008. évben: Nap, Fő út, Polányi, Egressy, Gábor Áron, és Selyem utca III. üteme
2009. évben: Bem, Napkeleti, Toldi utca, Újkert sor
2010. évben tervezett: Vasvári, Orgona utca II.
A tárgyi ciklusban útépítésre összesen: 200 millió forintot fordítottunk.
A település régebben épült útjai felújításra szorulnak. 2007, 2009. évben jelentős kátyúzási munkák
történtek.
Útfelújítás volt a Lévai-Kálvin utcán, Hősök útján. Ezekre pályázaton nyertünk támogatást.
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A vasúti beruházás kapcsán felvetődött az elkerülő, tehermentesítő út szükségessége, mely nemcsak
az aluljáró építési ideje alatt biztosítaná a forgalmat. A tervet a Losonczy u. – Ipari Park között a
Körös-Road Kft. elkészítette, az építési engedélyt csak az Ipari Parkban illetve melletti levő
útszakaszra kaptuk meg.
A MÁV Zrt nem járult hozzá a Katona J. utcai keresztezéshez, így az engedélyező hatóság a
kérelmünket elutasította. A kiemelt ügyek hatóságához fordultunk, de kérelmünket szintén
elutasították.
Az önkormányzat a Hunyai összekötőt út építésére elkészíttette az engedélyes terveket. Pályázati
lehetőség hiányában nem tudtunk támogatást szerezni a megvalósítására. A beruházás jelentős
költségű, a megvalósításhoz ingatlanok/ingatlanrészek vételére lenne szükség, de nagyon fontos
lenne a hulladéklerakó telep délről történő (várost elkerülő) megközelítésére, Hunya-Gyomaendrőd
útvonal jelentősen lerövidülne, valamint a gazdálkodók is pormentes úton tudnák területüket
megközelíteni.
Parkolás helyzete: a közintézmények közelében a parkoló számok növelését, az iskolák bejárathoz
kapcsolódó parkolók kiépítését irányozta elő a fejlesztési koncepció, a Kossuth Lajos utca egyik
oldalán végig futó parkolósáv megépítését.
A parkolóhelyek száma jelentősen nem emelkedett a településen. A Rózsahegyi Kálmán általános
iskolánál és a Hősök útján, valamint a Liget-fürdőnél készültek parkolók.
 Kerékpárút fejlesztés
A Fő út hiányzó szakaszán a gyomai Körös folyó hídjától az endrődi hídig , valamint a Bajcsy
Zsilinszky Endre útra rendelkezünk tervekkel. A Fő úti szakaszokra több alkalommal nyújtott be
pályázatot az önkormányzat. 2009. évben a Fő út – Bajcsy utca kerékpárút építésére elkészített
pályázatunk nyert támogatást, melynek kivitelezési most folynak. A beruházás: 2,5 km kerékpárút
építése.
Az építési költsége: 137.380 eFt. (Befejezési határidő: 2010. október 20.)
Az Endrődi Hármas-Körös hídon elkészült a NIF Zrt beruházásában egy kerékpárút szakasz. Az
önkormányzat a két védőtöltés között hiányzó szakaszra elkészíttette a terveket, amelynek
engedélyezési eljárása van folyamatban.
Mezőberény-Csárdaszállás-Gyomaendrőd kerékpárút tervezésre kaptunk támogatást, jogerős építési
engedélyével rendelkezünk.
 Gyalogos forgalom:
A gyalogosok fokozott védelme érdekében a nagy forgalmú részeken „kijelölt gyalogátkelőhelyeket”
kell kiépíteni, különösen az ifjúságot és az idősebb korosztályt érintő intézmények közelében. Ennek
érdekében a Blaha L. utca és Dózsa György utca csatlakozásánál készült gyalogátkelőhely.
Járda javításokat minden évben végeztünk. 2006-2007. évben a munkák zömét a Gyomaszolg Ipari
Park végezte, 2008-2010. évben a közmunka program keretén belül folytak járdajavítások. 2009.
évben pályázaton nyertünk támogatást a járda felújításra, melynek értéke 17,7 millió forint volt.
Új buszmegálló helyek ill. régiek felújítására pályáztunk, mely a 2008. évben elutasítottak, de 2010.
évben nyert a pályázatunk, melyet közösen nyújtottunk be Szarvassal, Hunyával.
Új buszmegálló helyek létesítése az alábbi helyeken: Gyomaendrőd, Fazekasi út 11/1. előtt, Hősök
tere 2-3., Fő út 7-13., Szent Erzsébet utca, Selyem út (Kulich Gyula utcai sarok) Kondorosi út 1.
Meglevő felújítása: Nagylapos, Vasútsor út (46. főút mellett) Birka csárda, Szarvasi út 7. Szabadság
tér 1., Semmelweis I. utca, Kossuth út (Vasútállomás) Jelenleg a közbeszerzés előkészítő munkái
folynak.
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Sebességmérő- visszajelző-szankcionáló berendezés telepítése
Pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat 1 db berendezés telepítésére a
Bajcsy út bevezető szakaszára, amelynek teljes lebonyolítója a Magyar Közút, amelynek
beüzemelése elhúzódott. Az önerő a bekerülési költség 10%-a volt.
8. Helyi közlekedés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi tömegközlekedés szervezését, a szolgáltatási jogot a
Mobilbusz Kft szerezte meg.
A tevékenység önkormányzati támogatással működik. A pénzeszköz átadás forrás összege az
alábbiakból tevődik össze: állami normatívából, és önkormányzat saját bevételei közül kiegészíti.
Gyomaendrőd- Hunya-Csárdaszállás Intézményi Társulás számára az iskola a tanév időtartamára az
autóbusz közlekedést szintén a Mobilbusz Kft látja el.
9. Közvilágítás-villamos hálózat
Testületi határozat alapján az elmúlt években néhány helyen bővítettük a közvilágítást 11 db
közvilágítási lámpa felszerelésével.
10. Településfejlesztés
Koncepciót készíttettünk a Tér és Terület Bt-vel 9 millió forintért, majd az elfogadott koncepció után
a Településrendezési tervek készültek el a 2009. évben a VÁTI Kft által.
A tervezési munka 8,8 millió forint volt. Mindkét tervezési munkára támogatást nyertünk.
11. Közbeszerzési eljárások bonyolítása
Az elmúlt 4 évben a közbeszerzési eljárások bonyolításában és a szabályozást jelentő
jogszabályokban jelentős változások történtek. A Közbeszerzési Szabályzattal rendelkezünk, a
közbeszerzés tervet minden évben elkészítjük. A közbeszerzési eljárásban tanácsadó cég Darázs és
Társai Ügyvédi Iroda közreműködik.
12. Árvízvédekezés
A 2006-os árvíz után a Kocsorhegyi bekötőút útalap építésére és Dobi utca felújítására kaptunk
támogatást. A Gyomaszolg Kft. a munkákat 16,3 millió Ft összegben elvégezte.
13. Egyéb beruházások
Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz vasúti felújítása 2007-2009. évben történt, mely Európai
Uniós forrásból épült A beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A kivitelezés tervezett befejezési határidőt nem tudta tartani, a műszaki átadás átvételi eljárást 2009.
december 15-én megkezdték, de még a mai napig nem zárult le.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozatával felhívta a beruházó figyelmét a
településünkön keletkezett problémákra, a kivitelezés hiányosságaira.
A Gyoma – Murony (Békéscsaba) vonalszakasz munkálatai várhatóan 2011. év nyarán kezdődik,
jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítő munkái folynak. A beruházás keretében készül a 46-os
főút és a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz kereszteződésében az aluljáró. Az építés ideje alatt a
munkaterület mellett kerül megépítésre az ideiglenes út a forgalom biztosítására.
Az Endrődi Hármas-Körös híd felújítása:
A beruházás megnevezése: 46. sz. főút 41+235 km szelvényében lévő Endrődi Hármas-Körös híd
felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. A munkakezdés 2009 májusában, a
műszaki átadás 2010 júniusában történt. A híd ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel
rendelkezik. A beruházás előkészítésénél 2009. évben sikerült az önkormányzatnak elérni, hogy a
mederhídon megépüljön a kerékpárút, melyet csak akkor helyeznek forgalomba, ha a csatlakozó
kerékpárút szakaszok megépülnek.
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Zöldterületek fejlesztése és fenntartása
1. BERUHÁZÁSOK
 Besenyszegi vasút melletti terület rendezése, fásítása
2009. tavaszán a vasúti beruházás keretében lehetőség nyílt a Besenyszegi városrész vasút felöli
oldalán lévő önkormányzati terület területrendezésére. A terület korábban kezeletlen egyenetlen
felszínű volt, valamint több feltöltődött záportározó is csúfította a területet annak ellenére, hogy igen
frekventáltnak tekinthető. A területre először igen nagy mennyiségű (5-6 ezer m3) föld kihordásra
került sor, mely igen jelentős koordinációt igényelt. Ennek során kerültek a tározók betöltésre,
valamint az egyenetlen felszínben lévő gödrök feltöltésre. A terület igen nagy kiterjedésű hossza az
500 m is meghaladja. A beruházást hála istennek az időjárás nem hátráltatta. A feltöltést követően,
mely májustól augusztus végéig tartott a Zalka utca és Tanács utcai csatorna egy gyűjtőcsatorna
kialakításával bekötésre került a B. Molnár utcai gyűjtőcsatornába. Ennek során a terület felszíne is
rendezésre került, olyan terepszint kialakításával, mely a vízgyűjtő funkciót továbbra is el tudja látni,
viszont gépekkel gazdaságosan kezelhető is. A terület további alakítása ősszel és 2010 tavaszán
tovább folytatódott, ugyanis a közmunkaprogram keretében mintegy 100 db nemesített fűzfa
beültetésére került sor, valamint 11 db díszfa, néhány szilfa, illetve kb. 50 db strapabíró cserje is
helyet kapott a területen. A terület fásítása mindenképp indokolt volt, hiszen a vasúti pályaszakasz
mentén az adott területen zajvédőfal nem készült, valamint e terület is növelheti a város fával
beültetett területeinek a számát. A fűzfa pedig kiválóan bírja az adott terület talajtani viszonyait,
fenntartásuk minimális költséget igényel. A Fő út melletti maradék két záportározó pedig kikotrásra
kerül, mely révén a városba érkező, illetve áthaladó embereket egy szép gondozott terület fogadhatja
majd. Továbbá indokolt a vasútállomás irányába növelni a kezelt fásított terület nagyságát.
 Egyéb zöldterületek fásítása 2006 – 2010.
2006. őszén a korábban kidolgozott Hősök úti hársfasor fasor felújítási tervének megfelelően
fasorpótlásra került sor 15 db nagylevelű hárs és 8 db ezüsthárs elültetésével.
2007.-ben az Arany János-Rákóczi Ferenc utcai sarok fásítására, cserjésítésére is sor került, valamint
a Damjanich János tér középső része is rendezésre került kb. 40 db növény ültetésével,
fűmagvetéssel, padok kihelyezésével.
2009.-ben a Ságvári záportározó környéke is fásítva lett, vegyes változatos fafajokkal. Itt összesen 25
fa ültetésére került sor. Ugyanebben az évben az endrődi orvosi ügyelet udvara is rendezésre került.
Az udvar korábban kezeletlen volt, régi szilvafák, illetve régi épületek romjai csúfították az udvart.
Az udvart hátulról drótkerítés választja el a piactértől, így igen frekventáltnak tekinthető. Először az
öreg, csúnya fák kitermelésére került sor, melyet tereprendezés követett. Ezt követően félkörös ívben
2 db gömbakác és 3 db gömbkőris ültetésére került sor. 2010.-ben pedig egy új pad kihelyezésére is
sor került, valamint a meglévő kettő is felújítása is folyamatban van.
2009.-ben a Fogyatékkal élők nappali intézményének udvara, illetve az előtti közterület is rendezésre
került az épület felújítása során. Összesen 160 db fagyaltő, 15 db madárbirs, 7 db gömbkőris,
valamint 31 db smaragdtuja elültetésére került sor. A fennmaradó terület pedig füvesítve lett. 2009ben az endődi kirendeltség udvarának rendezése is megtörtént, itt is füvesítéssel, valamint cserjék
ültetésével.
2009. ősszén fasorpótlás is volt a Pásztor János utcán összesen 25 db vérszilva, a Fő úton pedig 22 db
galagonya került pótlásra.
2010 tavaszán sor került a Mol kút mögötti terület fásítására is, melynek fő alkotó faja a hasonló
adottságoknak megfelelően a fűzfa lett. Összesen 45 db fa került elültetésre. A terület igen
frekventáltnak tekinthető, hiszen a város egyetlen autómosója is itt helyezkedik el, illetve a benzinkút
látogatottsága szintén jelentős. A terület szintén zajvédő funkciót is elláthat, hiszen igen közel van a
vasúti pályatest is. A terület bekerült az állandóan kezelt területek közé és további fejlesztésére van
lehetőség cserjék ültetése révén, valamint padok kihelyezésével.

68

További beruházások melyek folyamatban vannak a Szabadság tér buszmegálló mögötti részének a
felújítása 18 db gömbkoronájú fafaj ültetésével, 12 db cserje ültetésével, új virágágy kialakításával,
új padok, kukaedények kihelyezésével. A terület talajcsövezéssel újrafüvesítésre kerül. Továbbá a
holtágparti sétány rekonstrukciója is megkezdődik, melybe a part fásítása is beletartozik
mocsárciprussal.
A Fő út és a Bajcsy Zs. utcai kerékpárút építését követően fásításra is sor kerül majd, melynek
keretében 74 db gömbkőris és 3148 db fagyaltő is elültetésére kerül majd.
 Játszóterek fenntartása 2006 – 2010..
A 2004-2005. évben az önkormányzat összesen 4 új, fajátékokkal berendezett játszóteret hozott létre
a forgalmasabb közterületeken, a meglévő játszótereken. A célterületeken a Bankó Kft. által gyártott,
minőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékok kerültek letelepítésre. 2007.-ben pedig a Népligeti
játszótérrel együtt már 5 db uniós előírásoknak megfelelő játszótér ált a lakosság rendelkezésére.
Az új játékeszközök elsősorban a 3-5 és a 6-14 éves korosztály számára nyújtanak játéklehetőséget,
amelyek általában a gyerekek által legjobban kedvelt elemeket tartalmazzák. A játékok alá szükséges
ütéscsillapító réteget eddig minden esetben homok képezte, amelyet felezett, hántolatlan akác
rönkfával határoltunk. Új játszóterek kialakítására nem volt lehetőség pályázati forrás hiányában.
A játszóterek homoktalajainak pótlása, fertőtlenítése minden évben folyamatos, valamint az eszközök
karbantartása is indokolt, bár ezek egy része a közmunkaprogram keretében (festés) megoldható.
 Téli díszvilágítás 2006 – 2010.
A 2006-2010. évek között téli díszvilágítás megvalósítása keretében mind a gyomai, mind az endrődi
városrész központjában 10-10 db közvilágítási oszlopra szerelhető motívum és a „városi
karácsonyfák” díszítésére, valamint egy közút felett átfeszített fénymotívum és a Polgármesteri
Hivatal bejáratához szükséges fénydíszek üzemeltetésére került sor.
 Helyi védettség alatt álló idős tölgyfa gallyazása, fenntartása
A Liget Fürdőben a gépház mellett álló, mintegy 150 éves kocsányo s tölgy gallyazását tapasztalt
szakemberek út mutatása alapján került elvégzésre, megtartva a fajra jellemző és szépen kifejlett
bo ltozatos koronaformát.
Az idős fa kérgén furatok láthatók, melyek cincérjáratokra utalnak. Leginkább a törzs alsó, talaj
közeli részén és a déli fekvésű vázágán jellemzőek ezeknek a növényevőknek a járatai. A
cincérjáratok mélysége szemrevételezéssel nem mérhető fel, nem lehet tudni, hogy a hosszanti
járatokból hány fejeződik be a kéreg alatt közvetlen és hány húzódik a fa belsejében. A tölgyfa törzse
~1,20
méter
magasságban
háromfele
elágazik.
A tölgy vázágait a COBRA fakötözési rendszerrel erősítették meg statikailag a Garden Kft.
szakemberei 2006 előtt. Azóta a fa állapota folyamatosan romlik. Minden évben kosaras autó
igénybevételével szakszerű visszavágásban részesült, szárazoló gallyazása minden évben indokolt. A
tölgy kora ellenére még mindig díszítő értéket képvisel, így megtartása dendrológiai szempontból is
fontos. További fenntartása a korona nagyságának csökkentését eredményezi, mellyel élettartama is
meghosszabbítható.
 Túraútvonal élőhely bemutató tábláinak fenntartása 2006-2010.
A Hármas-Körös hullámterében a Körös-Maros Nemzeti Park területén húzódó, mintegy 26 km-es
túraútvonal élőhely típusait 6 db 70x100 cm-es nagyságú tábla mutatja be a látogatóknak, a
következők szerint:
Tájalakulás a Hármas-Körös vidékén; A folyó élete – Az éltető folyó; Képek a galériaerdőből
A holtágak, kubikok csendje; A mocsárrétek élővilága; A száraz gyepek növényvilága
A túraútvonal tábláinak pótlása minden évben jelentős költséget jelent, ugyanis a falopások miatt
a korábban kirakott táblák is eltűntek. Ezeket tavasszal minden évben pótolta az Önkormányzat,
viszont az idei évben az árvíz nagymértékben nehezítette ezt.
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2. RENDSZERES, ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSSAL ÉS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
 Egy- és kétnyári virágágyak tervezése, a palánták beszerzése, virágedények kihelyezése
2006.
A közterületi virágágyak sikeres kiültetését, fenntartását a Gyomaszolg Kft. kertészeti részlege
bonyolította 2009. január 1.-ig. Az egy- és kétnyári virágpalánták beszerzése évente bruttó 1 300
EFt-ot költséget jelentett az Önkormányzat számára. 2006 és 2008 között a VESZTERKERT Kft.-től
kerültek beszerzésre a viráganyagok, 2009. tavaszától viszont, helyi vállalkozótól kerültek
beszerzésre a kétnyári virágok (árvácskák), melyek beszerzése jó minőségük ellenére 25%-os
költségcsökkenést eredményezett. 2009. január 1.-jét követően a parkfenntartási feladatokat a
Zöldpark Kft. látja el, melynek tevékenységi körébe vállalkozási szerződés alapján beletartozik a
virágágyak növényanyagának beszerzése, kiültetése, fenntartása. A város parkfenntartási feladatainak
zömét a Kft. látja el. A közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében az Önkormányzat pályázatot
nyújtott be 2009-ben. A pályázat támogatásban részsült, így idén 12 746 EFt értékben
eszközbeszerzésre került sor a Zöldpark Kft. részére, melyek között szárzúzó, traktor, pótkocsi,
önjáró fűnyíró és magassági ágvágó is szerepel.
A 2006-2010. évben kötelezően beültetendő virágágyak:
Helye

Területe/ m2/

helye

Területe /m2/

Szabadság tér

75

Bajcsy-Zs.-Fő út sarok

21

21

Pásztor János tér

40

9

Vasútállomás előtti park, és a 150
peron kőedényei

Hősök út-Fő út sarok

32

Hősök tere

30

Kner tér

51

Dombszög

50

Kolmann ltp.

Blaha L. úti gyógyszertár 72
előtti virágágyak

1. Jókai M. utca felöl

32

Kőedények,

fa

virágládák 18

(16 db)a fenti virágágyak
közelében
2. Fő út felöl

32

Liget Fürdő bejárata

3. V alakú terület

44

Nagylapos,

Idősek

46
klubja 17

előtti közterület
ÖSSZTERÜLET: 750 m2
A villanyoszlopokra kihelyezendő edényes növénykompozíciók elkészítéséről is a Zöldpark
gondoskodik, és azt a megfelelő időpontban kihelyezi a villanyoszlopokra.
A vállalkozó gondoskodik évente az összesen 157 db 27-es méretű műanyag cserépbe ültetett
növénykompozíció tavaszi kihelyezéséről, és október végétől történő kiürítéséről, majd a kiültetett
edények megfelelő raktárhelyre történő szállításáról.
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Településünk először 1996-ban, majd néhány év kihagyás után 2002. után 2009.-ben is részt vett a
rangos „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen. A helyi lakosokat 2006. évtől
kezdve A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési verseny meghirdetésével
ösztönözzük a környezetük folyamatos gondozására, fejlesztésére.
 Belterületi növényvédelem 2006. évtől
A belterületi fasoraink ápolási feladatai közé tartozik a növényvédelmi kezelés is, amelynek
elvégzése nagyon fontos a fiatal fák fejlődéséhez, az egészséges lombozat kialakításához. A kiemelt
jelentőségű fasoraink fokozott gondozásához növényvédelmükre is nagyobb figyelmet kell
fordítanunk, csak így érhetjük el, hogy néhány év múlva már szépen kifejlett növényállomány legyen
a közterületeinken, amely betölti többek között árnyékoló, pormegkötő szerepét. Jelenleg 1085 db
közterületi fa rendszeres permetezését végeztetjük el levéltetvek, aknázó moly, csúcsszáradás,
tűzelhalás ellen.
a) Lemosó permetezés: 779 db fa


Endrődi városrész:
o Blaha Lujza utcában szilvák zacskós gubacstetű elleni védekezés: 14 db
o Fő út gömbszivarfák és gömbjuharok levéltetvek elleni permetezése 80 db
o Fő úti ezüsthárs: 57 db


Gyomai városrész:
o Vásártéri lakótelep, Hősök út, Révlapos területén hársfák permetezése

b)

Piros virágú díszgalagonyák és berkenyék lemosó és levéltetű elleni permetezése: 220 db fa
( galagonya diplokarponos levélfontossága, galagonya ervíniás elhalása)
2 alkalommal szükséges
 Fő úton
 Szabadság téren
 Kossuth Lajos úton

c)

Levéltetű elleni permetezés 1 alkalom 765 db fa
 Endrődi városrész:
o Fő úti gömbszivarfák és gömbjuharok 80 db
o Fő úti ezüsthárs 57 db
 Gyomai városrész
o Vásártéri lakótelep hársfasora, a Hősök útja kettős hársfasor és a Révlapos
területén lévő hársfák 628 db

d)

Vadgesztenyék aknázó moly elleni védelem az első 2 rajzáskor (április- június) 47 db fa
 Endrődi városrész:
o A Népligetben 12 db vadgesztenye
 Gyomai városrész:
o Szabadságtéren 37 db idősfa
o Százszorszép Óvoda 4 db
o Botond utcában 4 db
o Kossuth Lajos úton 2 db
Aknázó moly elleni permetezés május eleje, júniusra tehető!

e)

Tuják, örökzöldek atka elleni permetezése: (egyszeri kezelés, tavasszal)
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Gyomai városrész:
o A Liget Fürdő észak bejárati szakaszán, a fedett fürdőhöz vezető sétálóút
mindkét oldalán elhelyezkedő tujasor permetezése
o A Városi Polgármesteri Hivatal udvarában lévő tuják permetezése

 Fasorok pótlásához, kisebb környezetrendezésekhez szükséges növényanyag tervezése,
beszerzése
2006-2010 évben összesen bruttó 1 697 E Ft (a beruházások költségei nem szerepelnek benne!)
értékű fát és cserjét ültettünk el a belterületi közterületeken és intézménykertekben.
Az intézmények fejlesztése során a belső udvaron lévő és a közterületi növények ifjítása, sajnos sok
esetben cseréje szükséges. A környezetrendezések nem képezik az építési engedélyezési tervek
részét, és a kertészeti munkák költségei a pályázatra benyújtott beruházási összegen felül
jelentkeznek. Az építmények közvetlen környezetében telepítendő növények beszerzését a
parkfenntartásra elkülönített keretből biztosítja az önkormányzat.
 Erzsébet Liget és Népliget faállományának fenntartása és a ligetek rekonstrukciója
Az önkormányzat az elmúlt 2006-ig év elvégezte az Erzsébet Liget és a Népliget rendbetételére
vonatkozó komplex tervezési munkákat, és megkezdte a munkák elvégzését, amely várhatóan egy
hosszú folyamat lesz. A munkarészek - mindkét liget esetében – a következő:
1. Geodéziai állapotfelvétel, amely tartalmazza a liget fáinak, terepalakulásainak,
tereptárgyainak pontos helyét — az Erzsébet liget esetében elkészült;
2. Növények felvételezése, amely a geodéziai térkép alapján fajok vonatkozásában azonosítja az
egyedeket, fizikai és fiziológiai állapotukat minősíti — minkét liget esetében elkészült;
3. A város közvéleményével is egyeztetetten kertépítészeti terv elkészítése, amelyben esetleg
ütemekre bontva a liget járdákkal, sétányokkal való feltárása, egyes funkcionális részegységek (pl.
játszótér, mini-arborétum, szobrok és térplasztikák elhelyezése, stb.) szerepelnek — az Erzsébet
liget esetében ~ folyamatban van;
4. A 2. és 3. pontban foglaltak összevetése alapján növénykiültetési és kivágási terv elkészítése
— indult meg mindkét ligetre vonatkozóan;
5. A holtág parti rész rendezése, amely a holtág vízminőségével, stabil partfal építésével
összefüggésben részben vízügyi feladat is, ahol vízügyi tervező felkérése szükséges.
Erzsébet Liget
A terveknek megfelelően megindult a fák kezelése, melybe fakivágások, illetve a száraz ágak
levágása is beletartozott. A liget állapotromlása viszont igen jelentős a természetes elöregedés miatt
is, ebből kifolyólag szinte minden évben szárazoló gallyazásra van szükség azokban a szektorokban
is, ahol egy évvel korábban már történt kezelés.
Az Erzsébet liget fejlesztését az önkormányzat csak területekre osztva tudja fokozatosan végezni a
szűkös anyagi források miatt, bár 2006.-ban a liget egész területén előzetes egyeztetés alapján 22 db
fát vágtak ki, illetve a liget egész faállományára vonatkoztatva a csúcsszáradások eltávolítására is sor
került.
Ezt követően a ligetet nyugati irányból átszelő kerékpárúttól délre eső szektorokban
tuskókiforgatásra, faültetésekre, gyepesítésre is sor került. A fatelepítéseknél az őshonos fafajok
kerültek előtérbe, mint például a tiszafa, feketefenyő.
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2009 tavaszán például 20 db őshonos fafaj lett beültetve, illetve néhány kocsányos tölgy és mezei
juhar magonc is megtartásra került és a korábban létesített rendezvénytér környezete is javítva lett
örökzöldek, cserjék beültetésével. Sajnos az örökzöldeket nem sikerült megvédeni a lopásoktól.
A fafajok változatosságának megtartása érdekében további fákat szükséges elültetni a következő
fafajokból: tiszafa, feketefenyő, feketedió, vörös tölgy, piramis tölgy, vadkörte, vasfa, kaukázusi
szárnyas dió.
Népliget
A Népliget faállományában hasonlóképpen találhatunk őshonos és ezóta fafajokat is, fő
állományalkotó a kocsányos tölgy és a magas kőris. A mezei juhar itt sokkal kisebb arányban van
jelen, mint a gyomai részen. A két legfőbb probléma az állományban:
1. az idős és egyben legértékesebb fák lombkoronájában nagyon sok száraz ág rejtőzik, amelyet
folyamatosan le kell metszeni, a metsz felületet pedig sebkezelővel bevonni;
2. a helyenként sűrű, fiatal állományban szelektálást kell végezni az egyedek között, mert a nem
elegendő növekedési tér miatt elnyomják egymást, nem tud kifejlődni a koronájuk.
A Népligetben fő célként tűzte ki a testület a kissé elöregedett faállomány felújítását, megifjítását,
amelynek becsülhető legrövidebb időtartama 8 év. A kivágásra kijelölt fák – összesen 56 db – a
ligetben szórtan helyezkednek el, kivágásukat leromlott egészségi állapotuk vagy a körülöttük lévő
értékesebb fák életterének biztosítása érdekében van szükség.
Azonban a liget területén a fafajok változatosságának megtartása érdekében itt is további fákat
szükséges elültetni a következő fafajokból: liliomfa, vasfa, csertölgy, fekete fenyő.
 A „kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások” szakfeladat és a fejlesztési beruházások éves
költségvetésének tervezése
A tárgyi időszakot tekintve a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások dologi kiadásai tervezése és
teljesítése az alábbiak szerint alakult:
Év

Er. Tervezet / módosítás, bruttó ezer Ft
megjegyzés
2006 30 846 E / 31 181 E
31 166 E
2007 34 635 E / 39 815 E
39 815 E
2008 36 748 E / 38 538 E
36 499 E
2009 38 402 E/ 37 097 E
33 943 E
2010. 36 000 E/
50.28%

Teljesítés,

bruttó

ezer

99,9 % telj.
100 % telj.
95% telj.
91% telj.
18 101 E június 30.ig történt teljesítés:

 HATÓSÁGI FELADATOK
 Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
 Természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos, elsőfokú
eljárások ügyintézése
 Helyi védettségű természeti területek nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos munka
 Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
 A lakosság és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása, döntéseinek előkészítése a
zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben

73

Ft

Szúnyoggyérítés
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kezdeményezésére 1999-ben jött létre az első laza társulás a
szúnyoggyérítések hatékonyabbá tételére. A cél egyértelműen az volt, hogy a Körös-völgyi
önkormányzatok közel azonos időben, minél nagyobb összefüggő területen végezzék el a
szúnyoggyérítéseket, mert az un. Regionális gyérítés hatékonysága lényegesebben nagyobb, nem
területre szól, hogy állami támogatás elnyerésére is nagyobb biztonsággal lehet pályázni, mint különkülön önkormányzatonként. Az első laza társulást vállalkozási szerződés formájában Szarvas,
Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Öcsöd, Kunszentmárton
önkormányzata, valamint az RSZ-COOP ill.ROVÉRT Kft kötötte még 1999-ben. A Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete a 2002 évi, 16 tagtelepülésként magába foglaló megállapodás
keretében 33 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szúnyoggyérítés lebonyolításában
közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva a szúnyoggyérítést végző RSZ-COOP Kft.
A társulás által elnyert, vissza nem térítendő támogatások
Év
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Elnyert támogatás
(millió Ft)
33,0
36,2
26,0
14,5
5,0
5,0
3,5
3,5
3.5

A társulás 2002-ig minden évben 1 éves időtartamra kötött szerződést a kivitelezőkkel a feladat
végrehajtására, 2004-től kezdve azonban közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval 3
éves időtartamra kötötte meg a szerződést, így a partner önkormányzatok a költségvetésben
hosszútávra előre tudják tervezni a szúnyoggyérítési feladatok költségeit, míg a vállalkozó is előre
tudja kalkulálni a költségeit.
Az alábbi táblázat a Szemp Air RSZ-COOP Kft. konzorciummal, mint kivitelezővel megkötött
szerződés részét képezi, mutatja a társulás önkormányzatait, valamint a 2009.-ben kezelt területeket
ha-ban, szúnyoggyérítés módszerét, valamint a kezelések alkalmának számát.
Önkormányzat
Biológiai kezelések (ha) Össze- Kémiai kezelések (ha)
Összese
neve
Légi Alka Föld Alka sen
Légi Alka- Földi Alka- n
(ha)
(ha) -lom i
-lom (ha)
(ha) lom
lom
(ha)
Békés
10.5 2
10.5 2
21
0
0
0
0
0
Békéscsaba
0
0
20
2
20
1050 5
200
5
1250
Békésszentandrás 296 3
0
0
296
234
5
150
5
384
Doboz
0
0
4,8 2
4,8
200
3
50
3
250
Csárdaszállás
73
2
73
2
146
0
0
0
0
0
Dévaványa
0
0
2
2
2
300
4
300
4
600
Ecsegfalva
0
0
4,5 2
4,5
170
3
150
3
320
Gyomaendrőd
282 3
11
3
293
620
5
410
5
1030
Gyula
282 3
11
3
293
927
5
620
5
1547
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Köröstarcsa
Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

33
52
0
35
50
14
236
1
280

2
3
0
3
2
1
3

4
0
26
0
0
13
0
113,
3

2
0
2
0
0
1
0

37
52
26
35
50
27
236
1543,3

130
430
500
550
1100
420
430
7824

3
3
3
3
3
1
5

50
90
900
300
100
200
230
4283

3
3
3
3
3
1
5

180
520
1400
850
1200
620
660
10811

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja
a táblázatban (szerződésben) vállalt 620 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug környezetében
megalakult környezetvédelmi egyesületek 30-30 ha területtel. Az egyesületek a kezelések
ellenértékét a polgármesteri hivatal által kiállított számla alapján a szerződésben rögzítettek szerint
térítik meg.
A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a
kezelések hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi
elszámolását csak abban az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott
számlákat a szakértő is leigazolta.
A 2008. évhez hasonlóan a 2009. év is a kevésbé szúnyogos szezonok közé tartozott. 2 biológiai
lárvairtás, és 3 kémiai szúnyoggyérítéssel sikerült megoldani a 2009.-es évet is az előző évhez
hasonlóan. A szúnyogok ellen már a korai életfejlődésük időszakában, lárvaállapotban történt
beavatkozás. Lárvairtószer került kijuttatásra az élőhelyeikre, majd azt elfogyasztva a szúnyoglárva
bélhámját elpusztítva okozta egyben a lárva pusztulását is. Az egész szezon április 22.-én egy
biológiai lárvairtással kezdődött. Összességében 1400 ha-on történt meg a védekezés. Az időben és
sikeresen elvégzett kezelésnek köszönhető, valamint az aszályos időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy
június 19.-ig nem is kellett elkezdeni a légi kémiai védekezést.
A második kémiai kezelésre július 20.-án került sor. A harmadik kezelés augusztus 12.-én 13.-án lett
elvégezve az augusztus 20.-ai rendezvényre való tekintettel. A szezon zárásaként került sor a
második biológiai lárvairtásra szintén közel 1400 ha-os területen augusztus első felében. 2009.
júliusában, két település, Békés és Csárdaszállás kilépett a Társulásból.
A 2007.-2009.-közötti időszakkal egy 3 éves közbeszerzés zárult le. Összességében elmondható,
hogy 6 biológiai és 8 kémiai gyérítésre volt szükség, ami jelentős csökkenést jelentett az
előirányzotthoz viszonyítva a települések döntő többségénél.
A 2009. évre a Magyar Turizmus Zrt-től kapott 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
felosztását a következő táblázat tartalmazza.
Település
Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Doboz
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Gyula
Köröstarcsa

Támogatás megosztása
tény. (Ft)
15.477.250.257.452.719.49.128.0
68.975.42.378.518.805.626.810.43.061.-
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Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

167.063.234.847.167.237.304.991.89.829.468.423.3.500.000.-

Ugyanúgy, mint a 2008.-as évben, 2009.-ben is 3,5 millió Ft állami támogatást kapott a Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete a Magyar Turizmus Zrt-től. A megállapodásban a Zrt. kikötötte,
hogy a biológiai gyérítés esetén 60%, a légi kémiai esetén pedig 40%, de maximum 3,5 MFt állami
támogatást nyújt. A feltételeket úgy állapította meg, hogy a gyérítés hatékonyságának el kell érni a
80%-ot, illetve a védekezések módszerét műszaki, biológiai ellenőrzését szakértőnek kell ellenőrizni.
A támogatás felosztása a ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva,
valamint a szakértői díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között.
A 2010.-es évben a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy
határozott, hogy ez évben Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön
köt szerződést. A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke nem érte el a közbeszerzési
értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 5 lehetséges
pályázótól kért árajánlatot. Békéscsaba a pályáztatási eljárás vége felé jelezte, hogy nem kíván
tovább a társulás tagja lenni. A pályáztatási eljárás nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft.
Konzorcium lett.
A 2010. évi szúnyoggyérítés légi – földi biológiai módszerrel április 20-án megkezdődött, átlagosan
93 %-os hatékonysággal. Az idei szúnyogszezon rendkívülinek mondható. A sok csapadék hatására
az állandó szúnyogtenyésző helyek mellett nagyon sok volt a belvízzel elöntött terület, mindezt
tetézte még a Körösökön kora nyáron levonuló árhullám is. Az első kémiai kezelésre június 5.-én
került sor és azóta összesen négyszer került sor gyérítésre, és várhatóan még kétszer szükség lesz rá
ahhoz, hogy kezelhető legyen a szúnyoghelyzet. Összességében elmondható, hogy a rendkívüli
feltételek ellenére sikerül a szúnyogszámot olyan értékek között tartani, ami a nyaralók, üdülők
pihenését nem zavarja.
Gyepmesteri telep
A gyepmesteri telep 2006 évben teljes felújításra kerül. 1 db nagyméretű mérleg vásárlása (0,5 t)
folyamatban van. A gondnoki lakás felújítása folyamatban van, illetve kialakításra került a 4 boxos
kutyakenel, 1.280.000,- Ft értékben. Gyomaendrőd Város belterületén a kóbor ebek befogását
gyepmesteri telepre történő beszállítását a mezőőri szolgálat végzi. A befogott ebek továbbtartásáról
max 14 napig, a ki nem váltott ebek elaltatásáról a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gondoskodik.
A Kft. köteles a telepet gazdaságosan üzemeltetni, a lakossági igényeket folyamatosan kielégíteni,
valamint a folyamatos karbantartásról is köteles gondoskodni; mindezekről évente be kell számolnia
a Képviselő-testületnek.
2010.-ben a beszállítási díj egyéni és társas vállalkozások, valamint a lakosok részére Bruttó 91
Ft/kg, a Képviselő-testület rendeletének értelmében. A nagy létszámú állattartó telepek tulajdonosai
kötelesek a gyepmesteri telepre szállítani az állati hulladékot. Ártalmatlanná tétel: az Állati Fehérje
Takarmányokat Előállító Vállalat gondoskodik a gyepmesteri telepről való rendszeres elszállításról.
Az önkormányzat időszakosan ellenőrzi a Gyepmesteri telep megfelelő működését és a
hiányosságokat, észrevételeket továbbítja a Gyomaszolg. Kft. részére.
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Közterület-felügyelet
2006-2010. között 2 közterület-felügyelő látta el a közterület-felügyeleti feladatokat. 2010.
januárjától kezdve munkájukat négy településőr is segítette. 2010. júniusától csak egy közterületfelügyelő dolgozik a Városüzemeltetési osztályon Nagy Tibor távozása miatt.
Általánosságban elmondható, hogy általában az ingatlan tulajdonosok rendben tartják a portájuk
előtti közterületet, ahol mégsem történt ez meg, ott a megállapítás tartalma az osztályon rögzítésre
került, és egy új ügyirat formájában vizsgálatot indítottunk. Minden esetben az volt a cél, hogy a
bírságolást csak a legvégső esetben alkalmazzuk, tehát ennek megfelelően az érintett tulajdonosok
kaptak egy felszólítást, és csak ennek a határidőre nem történő teljesítése esetén tettünk feljelentést.
A településőrök, mivel nem rendelkeznek intézkedési jogkörrel általában a szép szó erejével
próbálják a lakosságot helyreigazítani, valamint nagyban segítenek az ügyek dokumentálásában,
hiszen fényképeket készítenek, mely révén jelentősen növelhető az elindított ügyek száma.
Az elérhetetlen tulajdonosú porták előtti közterület levágását (fűnyírási ügyben) a Zöldpark Kft. a
közmunkaprogram keretében intézi, hiszen ezen esetekben sajnos a feljelentés, bírságolás ellenére a
tényleges teljesítés nem következik be, és mivel a város legfőbb érdeke, hogy a közterület
egységesen mindenütt rendben legyen, ezért ez mindenképp szükséges.
A településőrök további feladatai közé tartozik a szelektívgyűjtő szigetek állapotának az ellenőrzése
is. Ezek alapján a Gyomaszolg Ipari Park részére e-mail –ben, telefonon továbbítjuk az információt,
ha a szelektíveket soron kívül üríteni kellett.
2010.első félévében több mint 50 db fűvágással kapcsolatos ügy indult el, melynek körülbelül 20%-a
zárult feljelentéssel, bírságolással. Viszont rengeteg esetben szóbeli felszólításra is eleget tettek az
ingatlantulajdonosok a kötelezettségeiknek. A településőrök foglalkoztatásának egyik szempontja a
megelőzés volt, így ennek kapcsán a négy településőr között fel lett osztva a város területe ellenőrzés
szempontjából. A mindennapos területbejárásnak köszönhetően valószínűleg sok esetben
akadályoznak meg hulladéklerakást, valamint a közterületre építési törmelék, illetve fű kihordását,
melynek számszerű kimutatása nem lehetséges.
Fontos megjegyezni, hogy a sörözők, klubok nyitva tartásának ellenőrzését, valamint a
hulladékszállítási szolgáltatási díj alóli mentességet kapott ingatlanok utóellenőrzését is, és a
vállalkozások szemételhelyezését is figyelemmel kísérik a településőrök, közterület-felügyelők.
Sajnos a lakossági telefonos bejelentések közel felénél csak a rossz szomszédi viszony miatt kell
kimenniük a helyszínre. Ilyenkor alaptalan a panasz, csak így próbálják kellemetlen helyzetbe hozni
a nem kedvelt utcabeli lakost. A rendőrséggel jó a kapcsolatunk ebben az évben is többször kérik a
járőrök segítségét, minden alkalommal perceken belül kiérkeztek a helyszínre.
Rendszeresen jártak a közterület-felügyelők piacra, vásárokba ellenőrizni, rendet tartani. Részt vettek
a város rendezvényeinek forgalomirányításában a rendezvény teljes időtartamában.
Havonta 2-3 alkalommal éjszakai ellenőrzést tartunk, ilyenkor a közvilágítást is ellenőrizzük. Egyre
nehezebb dolgunk van a városban a szórakozni vágyó fiatalokkal, ráadásul mi csak a szabálysértésen
tetten ért személyt igazoltathatjuk.
2008-2010. közötti időszak összesítése
Szabálysértés
Írásos
helyszíni bírság
típusa
felszólítás
száma
összeg

Feljelentés
száma
összeg

Köztisztaság

412

Ebkóborlás
32
Közterület
65
engedély nélküli

14

120.000

58

9
-

142.000
-

3
-
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Vidéki
feljelentései
miatt
nincs
pontos adat
-

használat
Parkrongálás
Szabálytalan
hirdetés

3
23 db
Túlnyomó
részben
telefonon
Üzemképtelen autó 43

4

52.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VI. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL LÉTESTETT ALAPOK
Idegenforgalmi Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a turisztikai feladatok ellátása, a szolgáltatások színvonalának
növelése érdekében 2008. évben hozta létre az Idegenforgalmi Alapot. Az Alap célja az
önkormányzat és a civil, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom
területén, a vállalkozások, civil szervezetek ösztönzése a vonzerőt jelentő rendezvények
szervezésére, a nyújtott szolgáltatás színvonalának a növelésére. Az Alap éves keretének 90 %-a
mértékéig nyilvános pályázat útján nyerhető el támogatás, 10 % céltartalékként kerül elkülönítésre, a
különösen jelentős idegenforgalmi célok megvalósítására.
Támogatható célok: szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási
lehetőséget is biztosító vendégbarát programok szervezése, tematikus programok megszervezése,
lebonyolítása, a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének
megteremtése, a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének
támogatása, helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása,
beutaztató tevékenység ösztönzése, a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó
tevékenység támogatása.
Az Alapra benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság bírálja el, alapítvány pályázók esetében javaslattal él a Képviselő-testület felé.
Az Alap felhasználásának alakulása:
2008.
2009.
2010.06.30-ig
Az Alap éves kerete, Ft
3 100 000
3 300 000
2 000 000
Benyújtott pályázatok,
10 / 5 660 500 17 / 9 541 781 7 / 7 614 190
pályázók száma / igényelt támogatás Ft
Elnyert támogatás,
9 / 2 990 000 11 / 3 300 000 4 / 1 500 000
pályázók száma / elnyert támogatás Ft
Vállalkozásfejlesztési Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi vállalkozások fejlődésének támogatására, a
foglalkoztatás növelésére, megtartására, a gyomaendrődi álláskeresők munkához jutásának
elősegítésére, 2009. évben Vállalkozásfejlesztési Alapot hozott létre. Támogatásban részesíthető az a
vállalkozás, amely Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel
rendelkezik és állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytat. A támogatás formája kamatmentes
hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz pályázható, valamint más, hazai
támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert támogatásnál önerő biztosítására használható
fel.
Az Alapra benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság bírálja el, köt szerződést és
ellenőrzi a támogatás felhasználását.
Az Alap felhasználásának alakulása:
2009.
2010.06.30-ig
30 000 000
16 000 000

Az Alap éves kerete, Ft
Benyújtott pályázatok,
3 / 14 000 000
pályázók száma / igényelt támogatás Ft
Elnyert támogatás, pályázók száma / elnyert támogatás Ft 3 / 14 000 000
ebből: munkahelyteremtésre
2 / 12 000 000
munkahely megtartásra
1 / 2 000 000
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Környezetvédelmi Alap
Gyomaendrőd környezeti állapotának megőrzése, további romlásának a megakadályozása, környezeti
és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása, és továbbfejlesztése céljából létrehozott
Környezetvédelmi Alap felhasználására kiírt pályázatra 2010.-ben 9 pályázat érkezett. A pályázati
célok minden évben a levegő tisztaságának a megőrzése, megfelelő hulladékgazdálkodás elősegítése,
védett természeti értékek megőrzése, zöldterületek védelme, vizek védelme, talaj védelem, egyéb
környezetvédelmet elősegítő tevékenység, valamint a holtágak környezetében megvalósuló az épített
környezetvédelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a kövesút-elektromos és ivóvíz
vezeték-, szennyvíz-vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010.-ben 3 millió forinttal támogatta a pályázó egyesületeket,
melyek a következőképpen részesültek a támogatásból:
Egyesület
neve
Békés
megyei
Peresi
Holtág
Természetvé
delmi
Egyesület
Templomzu
g
Környezetvé
delmi
és
Horgász
Egyesület
Bónom-zug
Vizéért
Egyesület

Befizetett
építményadó
455.620.-

Környezetvédelmi cél

Környezet Közműberuhá
védelem
zás
1.377.500.Összesen: 1.377.500,-

Környezet Közmű
1.016.030. védelem
beruházás
3.000.000, Összesen: 3.000.000,-

Környezet Közmű
1.646.030. védelem
beruházás
1.540.000. 600.000.Összesen: 2.140.000,Környezet Közmű
Kecsegés590.860.- védelem
beruházás
zug
Tájvédelmi
780.000,- 600.000,és Horgász
Összesen: 1.380.000,Egyesület
Környezet Közmű
Soczó-zugi
beruházás
Környezetvé 1.515.930. védelem
1.051.000. 810.000.delmi
és
Horgász
Összesen: 1.861.000.Egyesület
Környezet Közmű
Siratói
beruházás
Környezetvé 176.300.- védelem
delmi
és
Horgász
264.000.Egyesület
Összesen: 264.000.-
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Saját erő

Igényelt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

722.500.-

655.000.-

400.000.-

600.000.-

2.400.000.
-

500.000.-

642.000.-

2.140.000.
-

500.000.-

630.000.-

750.000.-

490.000.-

346.000.-

1.515.000.
-

500.000.-

66.000.-

264.000.-

170.000.-

Nagy
Róbertné
Harcsás-zug

99.570.-

Környezet
védelem

Közmű
beruházás

2.215.000.
-

949.500.-

99.000.-

40.000.-

160.000.-

103.000.-

88.000.-

261.070.-

238.000.-

5.349.500.
-

9.094.570.
-

3.000.000.
-

3.165.000.Összesen: 3.165.000.Torzsás-zugi
Tájvédelmi
és
Horgász
Egyesület

103.780.-

Pap-zugi
Természetvé 238.150.-delmi
és
Horgász
Egyesület
Mindösszese 5.842.270.
n:
-

Környezet
védelem

Közmű
beruházás

200.000.Összesen: 200.000.Környezet Közmű
védelem
beruházás
349.070.- Összesen: 295.100
12.305.100.-

A következőkben felsorolt alapok összege az éves önkormányzati költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra, a pályázati eljárással kapcsolatos előkészítési munka az intézmény-felügyeleti iroda
feladata. A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalta,
alapítványok esetében a pályázatok elbírálására a Képviselő-testület jogosult.
Ifjúsági alap
A 12/1995. (IV. 18.) KT. számú rendelete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről
“ 5. § (1) Gyomaendrõd Város Képviselõ-testülete elõször 1996. évi költségvetésében - a
Képviselõ-testület által meghatározott összegû - ifjúsági alapot hoz létre.
(2) Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az
ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a
gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
(3) A pályázatokat a program és a gyakorlati tapasztalatok leírásával a Képviselõ-testülethez kell
benyújtani.
(4)3 A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről - az alapítványok által benyújtott
pályázatok kivételével - a Humánpolitikai Bizottság dönt. Az alapítványok támogatásáról a
Humánpolitikai Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(5) Nem támogatható önkormányzati vagy központi költségvetésbõl gazdálkodó olyan intézmény,
amelynek az ifjúsággal való foglalkozás a feladatkörébe tartozik.”
Az éves költségvetésben meghatározott alap pályázati úton kerül felosztásra. 2007. évtől a pályázati
alap összege és a támogatott pályázók száma:
Költségvetési év
Az Ifjúsági alap összege
Támogatott pályázók száma
2007.
2008.
2009.
2010.

1.200.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000

17
16
17
11
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Sport alap
A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT. rendelet 7. §-a határozza meg a sportfinanszírozás rendszerét
ezen belül a sport célú kiadások mértékét.
„7. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete - az átadott pénzeszközökkel csökkentett
(segélyek, támogatások) - működési kiadásának 1,6 %-át fordítja sportcélú kiadásaira. A sportcélú
kiadások minimum 20%, de maximum 25%-a a (4) bekezdés szerinti kötött felhasználású kiadás.
(2) A kötött felhasználású kiadások levonása után maradó összeg képezi az éves Sport-alapot. A
Sport-alapból pályázati rendszer keretében kizárólag a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (1)
bekezdése szerinti sportegyesületek nyerhetnek támogatást. A Sport-alap felhasználására a
pályázatot minden év március 1-ig kell kiírni. A benyújtott pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság
bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 2Az alapítványok támogatásáról a
Humánpolitikai Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(3) A Sport-alapból támogatást elnyert szervezetek kötelesek eredményeikről a tárgyévet követő év
január 31. napjáig beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) A kötött felhasználású éves kiadások:
a) a mindenkori üzemeltetővel kötött megállapodás alapján működtetett Sportcsarnok éves
támogatása,
b) sportlétesítmények (pályák) fenntartási költségeihez, felújításához évente meghatározott összeg,
c) a Városi Diáksport Bizottság költségvetési támogatása,
d) testvérvárosi sportkapcsolatok költségei,
e) Óvodai Sportnap támogatása,
f) tartalék”
A következő táblázat a választási ciklusban évente a sporttal kapcsolatos önkormányzati kiadásokat
mutatja be.
Adatok e Ftban
sz

Sportszervezet
neve
A Sportalap teljes
összege (kötött és
pályázható)

2006
21.000

2007

2008

19.795

2009

18.400

2010

17.000

17.000

Sportalap kötött felhasználású kerete
600

630

600

561

1.000

2.396

2.670

2.800

2.926

-

Óvodai Sportnap
megrendezése

300

200

200

200

200

Testvérvárosi és
nemzetközi
sportkapcsolat és
kommunikáció

470

228

200

200

1.300

Diáksport támogatása
Sportcsarnok
működtetése

Szaloncukor
kupa

82

Szaloncukor Szaloncukor
kupa
kupa

500

100

-

-

400

Varga Lajos
Emlékverseny
megrendezése

-

120

-

-

-

Jó tanuló, jó sportolók
díjazása

-

-

100

100

100

Rendezvényalap:
Balaton átúszás

-

-

198

-

-

Tour de Hongrie
kerékpárverseny
támogatása:

-

-

2.000

2.000

2.000

Sport Gála EstBudapest

-

-

-

45

-

Nemzeti Vágtán való
részvétel

-

-

-

121

-

Kihívás Napja

-

-

370

260

250

Tartalék

Sportszervezetek támogatása a sportalap pályázható részéből
1

2

3

4
5
6
7
8

9

Kis Bálint
Általános Iskola
Sportegyesület
Rózsahegyi
Kálmán Diáksport
Egyesület
Bethlen Gábor
DSE

400

575

500

522

500

640

600

520

522

500

300

300

350

250

200

Rumba Táncsport
Egyesület
Kner Tánc – Sport
Egyesület
Gyomaendrődi
Judo Klub
Kner Bridzs SE

990

1.000

1.050

1.000

1.200

450

500

550

800

800

1.600

1.350

1.300

900

800

-

20

20

-

-

100

100

80

100

100

1.250

1.200

900

-

-

400

500

Székely Mihály
Modellező és
Sportklub
Gyomaendrődi
Férfi Kézilabda
Klub

Körös Kézilabda
Club Egyesület

450 e Ft-ot
visszafizetett,
mert
megszűnt
-

-

83

-

10 Gyomaendrődi
Tenisz Klub
11 Gyomaendrődi
Korona Biliárd
Klub

90

20

30

-

-

-

-

-

100

50

12 „Gól- Suli”
ALAPÍTVÁNY

320

300

300

400

400

+467 e Ft
Schönecki
út

+250 e Ft
Schönecki
út

13 Gyomaendrődi
Futball Club

3.200

4.400

3.350

+500 pálya

+500 pálya

+400 pálya

+400
világítás

+497
világítás

+400
világítás
5.000

5.000

+300
tartalékból
14 Gyomaendrődi
Városi SE

3.200

15 Sánc Röplabda
Sportclub

+1.634
vilgítás

2.900

2.750

+500 pálya

+400 pálya

60

50

50

60

60

16 Gyomaendrődi Női
Kézilabda
Sportegyesület

1.150

1.000

900

900

1.230

17 Körös Kajak
Sportegyesület

1.600

1.550

1.500

1.600

1.600

-

-

-

200

200

300

-

-

-

-

20 VOLLEY
Röplabda
Sportiskola

-

20

-

-

-

21 Gyomaendrődi
Úszó és Szabadidő
SE

-

150

-

-

-

22 Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület

-

-

-

-

460

18 Hun-Boksz
Szabadidő Sport
Club Társadalmi
Szervezete
19 Gyomaendrődi
Motocross SE
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Egyéb sportcélú kiadások
Gyomaendrődi FC
nagyenyedi út július 2324-25

-

-

-

-

100

Wesselényi sportnap
fürdőbelépő

-

-

-

-

80

Úszásoktatás

-

-

1.644

9.218

9.218

Körzeti diákolimpia
Úszóverseny
támogatása

-

-

-

20

-

XX. Füzesgyarmati
Lovas napok
támogatása

-

-

-

50

-

Táborozás, nyaralás
támogatása

-

-

-

50

-

EACEA Pályázati
forrásból a Szaloncukor
Kupára

-

646

-

-

-

Focisták
fürdőtámogatása

-

-

-

-
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Civil szervezetek támogatási alap
A civil alapról a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT. rendelet 6. §-a rendelkezik:
(3) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési
koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek
támogatására Civil támogatási alap (a továbbiakban: alap) szolgál. A támogatási alapot a tárgyév
önkormányzati költségvetése eredeti működési kiadásainak 0,75 %-ában kell meghatározni.
(4) Az alap minimum 66%-ának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó
szervezetek támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján önkormányzati támogatásban
azon társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói
érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) részesülhetnek,
amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük
megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(5) A benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az alapítványok támogatásáról a
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előterjesztése alapján a
Képviselő-testület dönt.
(6) Az alap további maximum 34%-a kötött felhasználású támogatás, amelyet a tárgyévi költségvetés
részletesen tartalmaz. A kötött felhasználású alapok különösen:
a) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítvány
támogatása;
b) a drog prevenciós DADA program;
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c) Önkormányzati rendezvény alap;
d) Testvérvárosi kapcsolatok támogatási alapja;
e) Irodalmi, képzőművészeti, film és audiovizuális továbbá egyéb kultúrát közvetítő mű, kiadvány(ok)
stb. támogatási alapja;
f) Kiemelt városi rendezvények (május elseje és augusztus huszadika) támogatási alapja.
(7) A (4) bekezdésben és az (6) bekezdés f) pontjában foglalt alapokra külön-külön kell pályázati
felhívást kiadni minden év március 1. napjáig.”
Az alap pályázati úton kiosztott összegei és a nyertes pályázók száma:
Költségvetési év
2007.
2008.
2009.
2010.

Civil szervezetek támogatási Támogatott pályázók száma
alap összege ezer Ft-ban
10.530.000
50
9.900.000
42
8.000.000
47
8.000.000
40

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a hivatal által regisztrál civil szervezetek száma 122.
Tevékenységük alapján a civil szervezetek száma:
Tevékenységi kör

Civil
szervezetek
Száma

Egészségügyi jellegű szervezetek

8

Iskolát, óvodát segítő szervezetetek

20

Vadászattal, halászattal, kisállattenyésztéssel kapcsolatos szervezetek

13

Mezőgazdasággal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
szervezetek

10

Közművelődés célú szervezetek

22

Sportszervezetek

19

Szociális és karitatív jellegű szervezetek

18

Hobbi és szabadidős szervezetek

12

Egyéb

7
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VII. MEGLÉVŐ TÁRSULÁSOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. december 31-ig a Békési Kistérségi Társulás tagja volt.
Hunya és Gyomaendrőd települések 2007. évben jelezték kilépési szándékukat és 2008. január 1jével csatlakoztak a Szarvasi Kistérségi Többcélú Társuláshoz. A kiválást követően a Békési
Kistérségi Társulással 2 feladat-ellátási területen tartottuk fenn a kapcsolatot: - jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,- kistérségi informatikai hálózat.
Szarvas Kistérség Többcélú Társulásának megalakulásáról a Társulás Tanácsa 1/2004.
(VI.28.) számú határozatával döntött, és amikor elfogadták a társulás alapító okiratát. 2005.
novemberében a Társulási Tanács döntött a többcélú társulás nevének megváltoztatásáról és ettől az
időponttól Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása néven működik tovább és 2008. január 1.
napjától a Szarvas Kistérség Többcélú Társulásnak a neve, a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás névre változott, melynek 8 település alkotja a tagságát: Békésszentandrás, Csabacsűd,
Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas.
A Többcélú Társulásban részt vevő önkormányzatok olyan feladat ellátását kívánnak közösen
vállalni, mely szerves részét képezi a közoktatási ágazatnak.
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község és Hunya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, feladat-ellátási kötelezettségük alapján, 2005-től az ÖTV 8. § (1) bekezdése és
(4) bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási
közfeladataikról az általános iskolai oktatásról és nevelésről pedagógiai szakszolgálat feladata közül
a nevelési tanácsadásról, logopédiai ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti
szolgálatról, családsegítésről szociális alapellátással kapcsolatos feladatokról, valamint a nem
kötelezően ellátandó szakosított ellátások közül az idősek otthonáról, valamint az átmeneti
gondozásról intézményi társulás útján gondoskodnak.
Mi vezetett el a közös intézményfenntartás gondolatához? A kistelepülések oktatási normatív
finanszírozásának jelentős romlása, valamint a településeken az iskoláskorú gyermekek számának
folyamatos csökkenése arra ösztönözte a településeket, hogy az oktatási feladatokat a jövőben
közösen lássák el, törekedve a rendelkezésre álló anyagi erőforrások leghatékonyabb és
legtakarékosabb felhasználására. A költségvetési törvény egyre szigorúbb feltételeket, korlátokat
határoz meg a kistérségi normatíva igénylésével szemben, ahol nem csak az intézménytársulás
fenntartásában lévő intézményeknek kell az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni. Az
intézmények költségvetéseinek alakulásáról, a beszámoló végén olvasható az összefoglaló tábla.
A társulás kialakulásának folyamata
2005 májusában Csárdaszállás, majd 2005. júniusában Hunya Község Önkormányzata is megkereste
Önkormányzatunkat, azzal hogy a települések kötelező feladataként jelentkező óvodai nevelést,
általános iskolai oktatást a három település együtt lássa el.
Mindkét kistelepülés az intézményi társulás létrehozása mellett ragaszkodott az iskola
helyben tartásához. A társulás megalakulásának pillanatában a települések képviselői, polgármesterei
tisztában voltak azzal, hogy az iskola 1-8. évfolyamának kistelepüléseken való megtartása csak kéthárom évig lehetséges.
A települések döntése alapján a 2005/2006-os oktatási évtől létrejött a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában működő Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola mely Hunya, Csárdaszállás Községek közigazgatási területén
óvodai és általános iskolai.
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Az intézmény főbb mutatószámai a 2005/2006-os tanévben:
Feladat ellátási hely
Csárdaszállás - óvoda
Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
napközi
Hunya -iskola
1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
napközi
Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
Napközi
Speciális tagozat
kollégium

Gyermek/tanuló
létszám
11
20

Csoportlétszám

pedagóguslétszám

1
1

1
1,5

14
22
17

2
2
1

6

24
21
30

3
2
1

174
381
248
32
26

8
8

7

46

4
3

2006.
 az oktatási intézmény közös fenntartásának egy éve, tapasztalata,
 új intézmény fenntartásával bővül az intézményi társulás
Az intézmény közös fenntartásának célja, hogy az oktatási intézmény működéséhez az
oktatási állami normatívák felhasználása mellett a kistérségi normatívákat is meg tudja igényelni a
társulás. A költségvetési törvény nemcsak az önkormányzatoknak, de az intézményi társulásoknak és
az intézményeket fenntartó többcélú társulásoknak is évről évre egyre szigorúbb átlaglétszámoknak
való megfelelést ír elő. A kistelepülések országszerte ragaszkodnak, ahhoz, hogy az iskolájuk
helyben maradhasson, a tanulóknak ne kelljen nap, mint nap másik településre utazniuk. Hunya és
Csárdaszállás Községek Képviselő-testületei is ragaszkodtak ahhoz, hogy az óvoda mellett az
általános iskola 1-8. évfolyama is a településükön maradjon, ezért az intézmény oktatási szerkezete
nem változott a 2006/2007-es tanévben. A két kistelepülés vállalta azt, hogy a felső tagozat
telephelyen történő oktatása miatt a társulás elveszítse a kistérségi normatívára való jogosultságát, és
vállalta a nagyobb összegű önkormányzati támogatás megfizetését.
Az intézmény főbb mutatószámai a 2006/2007-es tanévben:
Feladatellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda 13
1
Hunya - óvoda
16
1
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
14
2
5-8 évfolyam
26
2
napközi
18
1
Hunya -iskola
1-4 évfolyam
32
3
5-8 évfolyam
13
2
napközi
27
1
Gyomaendrőd- iskola
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pedagóguslétszám
1
1
5

6,5

1-4 évfolyam
5-8 évfolyam
Napközi
Speciális tagozat
kollégium

174
200
254
28
24

8
8
12
3
3
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Társulás feladatainak bővítése - Térségi Humánsegítő Szolgálat megalakítása
A három önkormányzat az intézményi társulás megalakulása előtt is együttműködött a
gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés területén. A gyomaendrődi Városi Családsegítő Központ
látta el mind a családsegítői, mind a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a kistelepülésen külön
megállapodás keretében. A pedagógiai szakszolgálat feladatai közül a logopédiai ellátást biztosítja az
intézmény a két községben. Tekintettel a szoros együttműködésre a 2006. júliusi testületi ülésen
tárgyalták a Városi Családsegítő Központ fenntartó váltásának lehetőségét. Az állami normatívák
rendszere e feladatok ellátása területén is többlettámogatást biztosít az intézményi társulások
számára. Az intézményi társulás tagönkormányzatai egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2006.
szeptember 01. napjától a Városi Családsegítő Központ intézményt Térségi Humánsegítő
Szolgálat néven közösen az intézményi társulás keretein belül tartják fenn.
Az intézmény főbb mutatószámai az elmúlt években:
Év

Ellátottak száma
Logopédia

2005
2006
2007
2008
2009

93
141
129
131
161

Nevelési
tanácsadó
291
427
408
140
71

Foglalkoztatottak
száma

Családsegítés Gyermekjóléti
szolgáltatás
244
257
537
226
724
231
714
238
719
240

12
14
14
14
14

2007.



az oktatási intézmény oktatásának átszervezése,
új intézményfenntartásával bővül az intézményi társulás

A tagönkormányzatok együttműködésében feszültséget okozott Gyomaendrőd és Hunya
Önkormányzatainak kistérség váltása. Csárdaszállás a két tagönkormányzat szándékának ismeretében
átgondolta helyzetét, vállalva a kistérségen átnyúló feladatellátást maradt az intézményi társulás
kötelekében.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
A 2007. évi költségvetési törvény tovább szigorította a kistérségi normatívára való jogosultság
feltételeit. Szigorodtak az előírt átlaglétszámok, valamint csak az óvoda és az alsó tagozat helyben
tartását ismeri el a normatívára való jogosultság egyik feltételeként. A két kistelepülésnek döntést
kellett hoznia a tekintetben, hogyan képzelik el a telephelyi oktatás jövőjét. A két településen eltérő
megoldás született:
 Hunya község Önkormányzata a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
közös fenntartásával az önkormányzati iskola, valamint a Katolikus Egyházzal kötött
külön megállapodás alapján a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
közötti választási lehetőséget ajánlotta fel a szülőknek. A szülők többsége az egyházi
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iskolát választotta. Az egyházi iskola telephelyeként működik a hunyai óvodai és alsó
tagozatos általános iskolai feladat-ellátási hely.
Csárdaszállás Község Önkormányzata a felső tagozat iskolabusszal történő utaztatása
mellett döntött. Az óvodai feladat-ellátási hely a gyomaendrődi fenntartású Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda telephelyeként működik, mely ebben a formában megfelel
a költségvetési törvényben előírt átlaglétszámoknak.

Az intézmény főbb mutatószámai a 2007/2008-as tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
13
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
174
8
5-8 évfolyam
208
9
Napközi
269
12
Speciális tagozat
29
3
kollégium
27
2

pedagóguslétszám
2

--

40

A Csárdaszállási felső tagozatos tanulók beutaztatása iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával valósul
meg, mely szolgáltatást az arra jogosult szolgáltatótól –Mobilbusz Kft. - vásárolja meg az Intézményi
Társulás. A feladatra járó kistérségi normatívát az alábbiak szerint veszi igénybe társulás:
Az intézmény főbb mutatószámai a 2008/2009-es tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
14
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
174
8
5-8 évfolyam
208
9
Napközi
269
12
Speciális tagozat
29
3
kollégium
27
2
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pedagóguslétszám
2

--

41

3Az intézmény főbb mutatószámai a 2009/2010-es tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
13
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
181
10
5-8 évfolyam
198
8
Napközi
316
15
Speciális tagozat
24
3
kollégium
27
2
Az intézmény főbb mutatószámai a 2010/2011-es tanévben:
Feladat ellátási hely
Gyermek/tanuló
Csoportlétszám
létszám
Csárdaszállás - óvoda Hunya - óvoda
Csárdaszállás -iskola
1-4 évfolyam
13
1
5-8 évfolyam
-napközi
-Hunya -iskola
--1-4 évfolyam
--5-8 évfolyam
--napközi
--Gyomaendrőd- iskola
1-4 évfolyam
173
10
5-8 évfolyam
191
8
Napközi
301
14
Speciális tagozat
18
2
kollégium
20
2

pedagóguslétszám
2

--

41

pedagóguslétszám
2

--

43

Az intézményi társulás keretében ellátott oktatási feladatoknál megfigyelhető, hogy a településeken
megmaradt oktatási lehetőségek (Hunya óvodai feladatellátás,1-4. osztály, Csárdaszállás óvodai
feladatellátás, 1-4. osztály) nem befolyásolta a kollégiumi létszám alakulását, mert az ott lakó
gyermekek többsége az endrődi városrész külterületiről való. A családok városba történő
beköltözése valamint a felső tagozatos tanulók iskola busszal történő szállítása inkábba a mérvadó, a
kollégiumi létszám csökkenésének.
A speciális tagozaton tanuló gyermekek létszáma csökken az integrált nevelés bevezetése
következtében. Minden olyan sérült gyermek, akinek a Szakértői Bizottság nem írja elő a speciális –
eltérő tanterv szerinti oktatását, az beintegrálható a normál tagozaton tanuló gyermekek képzési
rendszerébe, melyre az intézmények pályázati támogatást igényelhetnek.
A speciális tagozat létszám csökkenése ennek lehet a következménye.
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2007/2008-as tanév
2008/2009-es tanév
2009/2010-es tanév

Iskolabuszos normatíva
19 fő (4/12x19x80.000+8/12x19x74.000) =1.444.000.-Ft
15 fő(15x74.000)=1.110.000 Ft
15
fő(4/12x72.000)+12főx8/12x70.000)=360.000+560.000=920.000
Ft

Társulás feladatainak bővítése - Térségi Szociális Gondozási Központ megalakítása
2007. év elején a tagönkormányzatok nemcsak az oktatási intézmény struktúráját alakították át,
hanem a szociális alapellátáshoz tartozó feladatellátás átszervezéséről is döntöttek, az átszervezés
célja az volt, hogy Hunya és Csárdaszállás kistelepüléseken a Városi Gondozási Központ keretén
belül történjen a feladat ellátása. Gyakorlatilag ugyan az történt, mint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat esetében: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Városi Gondozási
Központot átadja az intézményi társulásnak, mely társulás lesz az intézmény fenntartója.
Az ellátottak és foglalkoztatottak adatai a 2006 - 2010. évben:
Ellátott feladatok
étkeztetés
Házi gondozás
Támogató szolgálat
Közösségi ellátás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Idősek klubja

Fogyatékos
személyek klubja
Idősek otthona
Öt telephelyen
Foglalkoztatottak
száma

2006

2007

2008
199 fő
157 fő
30 fő
-10 fő

2009
212 fő
81fő
32 fő
-10 fő

2010

149 fő
45 fő
81fő
11fő
--

162 fő
60 fő
35 fő
8 fő
10 fő

329 fő
85 fő
30 fő
-10 fő

5
telephelyen:
139 fő

6
6
telephelyen: telephelyen:
171 fő
163 fő

26 fő

28 fő

22 fő

6
6
telephelyen: telephely
151 fő
en:
160 fő
26 fő
27 fő

190 fő

188 fő

182 fő

180 fő

180 fő

143

133

137 fő

137 fő

136 fő

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás főbb jellemzői a hatályos társulási
megállapodás alapján
A társulás neve:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhelye:
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.
A társulás működési, illetékességi területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési
önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.
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A társulás működése, a társulás ülésrendje:
A társulás szükség szerint, de évente legalább három soros ülést tart, melyet Gyomaendrőd
Város polgármestere hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselőtestület indítványára,
Gyomaendrőd Város polgármestere köteles az ülést az erre irányuló írásbeli kezdeményezés
kézhezvételét követő 30 napon belül összehívni.
A közös intézményfenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:
Mindhárom közösen fenntartott intézménnyel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és
hatásköröket, az általános felügyeletet a három települési önkormányzat képviselő-testülete
együttesen gyakorolja, a szakmai felügyeletet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek
látják el. Az intézmények felügyeleti szervének operatív feladatait Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete gyakorolja. A társulási döntések végrehajtásával járó feladatokat Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának polgármestere látja el.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola élén álló igazgató vonatkozásában valamint a
Térségi Humánsegítő Szolgálat élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. A kiemelt munkáltatói jogok gyakorlása során Gyomaendrőd Város
Önkormányzata köteles a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli
véleményét beszerezni. A társult önkormányzat képviselő-testülete köteles soron következő, de
legfeljebb 30 napon belül írásbeli véleményét megadni. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató
vonatkozásában Gyomaendrőd Város polgármestere gyakorolja, de a jutalmazás kérdésében a
települési önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni.
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya élén álló
intézményvezető vonatkozásában az kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. Az kiemelt
munkáltatói jogok gyakorlása során Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli véleményét beszerezni. A társult önkormányzat
képviselő-testülete köteles soron következő, de legfeljebb 30 napon belül írásbeli véleményét
megadni, fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén 15 napon belül. Az egyéb munkáltatói jogokat az
intézményvezető vonatkozásában Gyomaendrőd Város polgármestere gyakorolja, de a jutalmazás
kérdésében a települési önkormányzatok polgármestereinek egyetértését ki kell kérni. A községek
telephelyein dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja, az
alapvető munkáltatói jogok gyakorlása esetén erről köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni a
telephely szerinti települési önkormányzat polgármesterét.
A társulás által fenntartott intézmények jellemzői:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó,
maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi. Az
intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, finanszírozása kiskincstári rendszeren keresztül
történik, jogutódja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium megnevezésű költségvetési
szervnek.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (az SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, IMIP stb) a társult tagok határozataikkal
hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
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Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalainál történik a jogutód
nélkül megszűnt oktatási intézmények oktatással kapcsolatos iratainak őrzése, abból igazolások
kiadása melyért a mindenkori jegyző felelős.
Az intézmény által ellátott feladatok:
 Alapfokú oktatás 8 évfolyammal, tagozat nélkül. – Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
 Alapfokú oktatás 1-4 évfolyammal Csárdaszállás, Arany J. u. 2.


Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon),



Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan,



enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,



a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége,



beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása,



hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,



képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása,



középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása,



gyógytestnevelés,



iskolaotthonos ellátás,



általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása,



nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása,



kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása,



kötelező felvételre kijelölt körzete, az alapító okiratban részletesen megtekinthető

Maximálisan felvehető létszám:
•
általános iskola:450 fő
•
speciális tagozat: 60 fő
•
diákotthon: 30 fő
Csárdaszállás község közigazgatási területe
Maximálisan felvehető létszám:
•
általános iskola:60 fő
Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó, maradványérdekeltségű
költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint végzi, jogutódja a Városi Családsegítő
Központ megnevezésű költségvetési szervnek. Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv közötti
munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. A részben önálló intézmény vezetője teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. A szakmai irányítás teljes körűen a részben önálló intézmény vezetőjének a felelőssége.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (az SZMSZ, szakmai program, Házirend, IMIP stb.) a társult tagok határozataikkal
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hagyják jóvá. Az alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
Az intézmény által ellátott feladatok:
 Családsegítő Szolgálat
 Gyermekjóléti szolgáltatás
 Pedagógiai Szakszolgálat
-Nevelési tanácsadás
-Logopédiai ellátás
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya önállóan működő
és gazdálkodó, maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint
végzi. Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, finanszírozása kiskincstári rendszeren
keresztül történik, jogutódja a Városi Gondozási Központ megnevezésű költségvetési szervnek.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok
módosításait (az SZMSZ, Házirend, stb.) a társult önkormányzatok határozataikkal hagyják jóvá. Az
alapító okirat módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás dokumentumait
(költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.
A társult önkormányzatok közigazgatási területén történő működéssel kapcsolatos iratokat, legalább
másolatban a telephelyen is őrizni kell, melyért a telephelyen írásban ezzel megbízott dolgozó felel.
Az intézmény által ellátott feladat:
- Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül tevékenysége körében az alábbi szociális
alapszolgáltatást nyújtja:
- tanyagondnoki szolgáltatást
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
- támogató szolgáltatást
- közösségi ellátásokat
- nappali ellátást
Idősek Klubja
Fogyatékosok Klubja működtetésével.
- Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása tevékenysége körében szakosított ellátást biztosít
- Idősek Otthona
- Időskorúak gondozóháza működtetésével.
Az intézményi társulás a szociális alapszolgáltatások körét a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásával kibővítette. 2008. április 25-től Hunya Község közigazgatási területén is az
intézményi társulás által fenntartott intézmény biztosítja az étkeztetést. A szociális étkeztetés
ellátására az intézmény hatályos működési engedéllyel rendelkezik.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola működéséhez szükséges pénzeszközöket a
tagok az alábbiak szerint biztosítják:
 A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete- intézményvezető kimutatása alapján- igényli le, melynek jogszerű
felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint kell
gondoskodni.
 A működési kiadásoknak a normatív állami támogatásából – általános és kistérségi és a saját bevétel által nem fedezett részét társult önkormányzatok közigazgatási
területéről beiskolázott tanulók valamint a tagintézmény vonatkozásában a település
szerinti tag önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva
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utalásával azonos ütemezésben, amennyiben a társult község közigazgatási területén
van oktatás. Az esetleges tagönkormányzati támogatás mértékét, a felek tételes
kimutatás alapján az intézményi költségvetésben kötelesek meghatározni. A
székhelyre történő beszállításról Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata
köteles gondoskodni, azzal, hogy a beutazás miatt a mindenkori költségvetési
törvényben megállapított normatív támogatás a települési önkormányzatot illeti meg
tételes elszámolás alapján a 2006. évi CXXVII. Törvény 8. számú mellékletének IV.
2.2.1. b) pontjában foglaltakra figyelemmel. A társult önkormányzatok területéről
beiskolázott tanulók vonatkozásában a megelőlegezett költségek tekintetében az
előlegezést biztosító Gyomaendrőd Város Önkormányzata jogosult a késedelmi
kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
Írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat
felé az azonnali beszedési megbízást kell kiadni
A normatív állami támogatás a saját bevétel és a működési kiadása közötti
különbözetet (a közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) a közösen fenntartott
költségvetési intézmény bankszámlájára utalják a tagönkormányzatok.

A Térségi Humánsegítő Szolgálat működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az alábbiak
szerint biztosítják:
 A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete- az intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek
jogszerű felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint
kell gondoskodni.
 A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás által nem fedezett részét az
egyes települések tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját
költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalással azonos ütemezésben.
Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati
támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap eredménytelen
elteltét követően az intézményvezetője jogosult szüneteltetni az ellátást. Az
előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító önkormányzatok jogosultak
a késedelmi kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese. Írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő
önkormányzat felé az azonnali beszedési megbízást kiadni.
 A normatív állami támogatás és a működési kiadása (utazási költségek) közötti
különbözetet, valamint a közös igazgatás településre eső költséget, amennyiben nem
térül meg a normatívából, azt a felek előzetes egyeztetési eljárás lefolytatását
követően térítik meg.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya működéséhez
szükséges pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják:
 A szociális alap normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete- az intézmény vezetője által összegzett a tag települési
önkormányzatok valamint az intézményvezető, kimutatása alapján- igényli le,
melynek jogszerű felhasználásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye
szerint kell gondoskodni.
 A működési kiadásoknak a szociális alap normatív állami támogatás, a kistérségi
feladat ellátás miatt járó többlet normatíva és a telephelyen beszedett saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes telephelyek tekintetében a település szerinti tag
önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalásával azonos
ütemezésben. A normatívákból és saját bevételekből esetlegesen meg nem térülő,
költségek fentiek szerinti megtérítését csak a település közigazgatási területén
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teljesített szociális alapellátás vonatkozásában kérheti Gyomaendrőd
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Város

A közösen fenntartott intézmények gazdálkodása:
 A közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzati
Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezi, de a költségvetés
elkészítéséhez a tag önkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak
 Az intézmények éves költségvetésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti
költségeket, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola esetében lebontva a
társult önkormányzatok területéről beiskolázott tanulókra valamint a tagintézményre,
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
esetében lebontva a telephelyekre is, a közös igazgatás költségeit, figyelemmel a 4.3.
c) pontban foglaltakra, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.
 Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének
elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testülete egyetértése
szükséges.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a társulás által fenntartott intézmények költségvetésének
alakulását 2006-2010-es években, melyből látszik, hogy az intézmények az állami normatívából,
önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból, saját bevételekből összességében, egyre csökkenő
összegből kell, hogy a feladat ellátást biztosítsák. Ez egyre nagyobb megszorító intézkedéseket,
átszervezéseket kíván az intézmények vezetőségétől:
Adatok E Ft-ban
2006 évi terv

Intézmény
megnevezése
Össz.kiadás

Rózsahegyi Kálmán
Ált.Isk.
Hunya Csárdaszállás
Városi Gondozási
Központ
Családsegítő
szolgálat

Saját bev. Normatív
támogatás

Önk.kieg.tám

Összes tám.

80 534

230 515

242 870

12 355

149 981

67 921
382 915

30 787
179 749

37 134
195 666

7 500

37 134
203 166

34 001

3 107

16 100

14 794

30 894

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.
Hunya
Csárdaszállás
Városi Gondozási
Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

240 731

2007. évi terv
13 094
143 623

84 014

227 637

36 304
31 558
401 601

1 696
1 148
154 050

17 617
16 444
194 220

16 991
13 966
53 331

34 608
30 410
247 551

35 526

8 920

18 263

8 343

26 606

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.(Gyomaen
drőd)
Hunya
Csárdaszállás

256 504

2008. évi terv
25 658
137 875

92 971

230 846

2 838
12 889

0
3 754

2 838
4 881

2 838
9 135

0
4 254
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Térségi Szociális
Gondozási Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

443 558

211 799

220 507

11 252

231 759

40 364

14 193

18 143

8 028

26 171

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.
Térségi Szociális
Gondozási Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

249 026

2009. évi terv
23 128
139 452

86 446

225 898

428 322

206 252

192 451

29 619

222 070

38 437

12 988

17 451

7 998

25 449

236 385

2010. évi terv
22 431
115 819

98 135

213 954

410 512

212 252

158 536

39 724

198 260

44 946

19 401

16 303

9 242

25 545

Rózsahegyi Kálmán
Kist.Ált.Isk.
Térségi Szociális
Gondozási Központ
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Hunya Község
Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata,
Kardos Község Önkormányzata, Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Örménykút Község
Önkormányzata és Kétsoprony Község Önkormányzata 2000. március 17-én megállapodást kötött a
településeken keletkezett kommunális szilárd hulladékok szelektív összegyűjtésére, szállítására és
kezelésére, valamint egy regionális hulladéklerakó létesítésére. A hulladéklerakó 2004. december 31én kapta meg a működési engedélyt. A hulladékkezelőt 2005. óta a működtetésre kiírt közbeszerzés
nyertese, a Remondis Kft. üzemeltette. Miután a Legfelsőbb Bíróság a Települési Önkormányzatok
és a Kft. közötti üzemeltetési szerződést 2009-ben érvénytelennek nyilvánította, a települések
létrehozták a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, melynek célja a
köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és gazdaságos megvalósításának segítése, a
hulladékkezelő és a hozzá tartozó gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokkal,
kötelezettségekkel és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatala. A Társulás tagjai 2010ben úgy döntöttek, hogy a hulladékkezelő üzemeltetésére gazdasági társaságot hoznak létre. A
Regionális Hulladékkezelő Kft-t 2010. július 13-án jegyezte be a Békés Megyei Cégbíróság.
2003-ban Szarvas Város Önkormányzata, Mezőtúr Város Önkormányzata, Kunszentmárton
Város Önkormányzata, Békés Város Önkormányzata, Sarkad Város Önkormányzata, Gyula Város
Önkormányzata, Mezőberény Város Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata,
Dévaványa Város Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata, Doboz Nagyközség
Önkormányzata, Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata és
Orosháza Város Önkormányzata létrehozta a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetét. A
társulás célja a csípő-szúnyog gyérítés területén való együttműködés. A társulás önálló jogi
személyiséggel nem rendelkezik, székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviselője: Várfi
András Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere. Az alapító települések közül
időközben kilépett Kunszentmárton és Békés Város Önkormányzata, valamint Csárdaszállás Község
Önkormányzata, így a társulás jelenleg 13 tagból áll.
A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő
gazdálkodó szervezetek, a intézmények 2008. szeptember 1-jétől a közoktatási törvényben
(meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző
központot (TISZK) hozhattak létre.
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A szabályozás alapján a térségi integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény,
hanem a szakképzés feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése
támogatás.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
tekintetében - a Berettyó-Körös Szakképzés-szervezési Társulás tagja, Battonya, Sarkad, Szarvas,
Szeghalom településekkel.
Évente több alkalommal ülésezik a TISZK, mely során a működéssel kapcsolatos dokumentumok
felülvizsgálata, pályázatok elkészítése a feladat.
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VIII. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ INÉTZMÉNYEK
BEMUTATÁSA
Önkormányzati intézmények 2010. júliusi állapot szerint

Intézmény neve

Alapító
Székhelye okirat,
működési
engedély
száma

Közoktatási intézmények
Rózsahegyi
Népliget
Kálmán
út 2.
Kistérségi
Általános Iskola
Kis
Bálint Fő
út
Általános Iskola 181.
és Óvoda
Kner Imre
Hősök út
Gimnázium,
43.
Szakközépiskola
és Kollégium
Városi Alapfokú Kisréti
Művészetoktatási út 27.
Intézmény
Közművelődési intézmény
Közművelődési, Kossuth
Közgyűjteményi út 9.
és
Turisztikai
Szolgáltató
Intézmény
Határ Győző
Kossuth
Városi Könyvtár út 50.
Szociális intézmények
Térségi Szociális Mirhóhát
Gondozási
i út 3-5.
Központ
Térségi
Fő út 2.
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Nevelési
Tanácsadó,
Logopédiai
Intézet,
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya

Intézményvezető

16/2010.
Farkas
(IV. 28.) Int. Zoltánné
Társ. Hat.
14/2010.
(I.28.) KT.
hat.
119/2010.
(III.25.) KT.
hat

Megbízás
kezdete

Megbízás
lejárta

Az
intézmény
alkalmazo
tti
létszáma

2008. 08. 16. 2013. 08. 16. 73

Fülöp Istvánné 1998. 08. 16. 2009. 08. 16. 82
Ágostonné
2009. 08 16. 2014. 08. 16.
Farkas Mária
Dr.
Kovács 2010. 08 15. 2015. 08 15. 45
Béla

225./2009. Holubné
(V.28.) KT. Hunya Anikó
hat

2006. 08. 18. 2011. 08. 18. 18

119/2010.(II Megyeriné
2004. 01. 31. 2009.01. 31. 8
I.25.)Kt. hat. Csapó Ildikó
Dr
Szonda 2009. 05. 01. 2010. 05. 01.
István
2010. 05. 01. 2015. 05. 01.
225/2009.
Hajdú László
1997. 12. 01. 2007. 11. 30 7
(V. 28.) KT. Dinyáné Bánfi 2008. 01. 01. 2013.01.01.
hat.
Ibolya
9/2010. (III.
25.)
KT.
hat.
15/2010.
(IV.28.)
KT. hat.

Gellai Józsefné 1999. 12. 17. határozatlan
Mraucsik
2007. 06.01. idejű
Lajosné
2012.06.01.
Czikkely Erika 2000. 09. 01. határozatlan
idejű
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136

14

Egészségügyi intézmény
Városi
Hősök út 119/2010.
Egészségügyi
57.
(III.
25.)
Intézmény
KT. hat.
Sport és Szabadidő intézményei
Gyomaendrődi
Erzsébet
Liget Fürdő KFT. liget 2.
280/2010.
(VI.21.) KT.
hat
Varga
Lajos Szabadsá 31/2005.
Sportcsarnok
g tér 1.
(II.24.) Kt.
hat.
14/2010.
(I.28.) Kt.
hat.

Dr.
Gedei 1996. 01. 01. határozatlan 28
Margit
2008. 02. 15. idejű
Dr. Torma Éva
2013. 02. 15.
Szabados
2007. 02. 01. 2009. 06. 01.
Krisztin
2009. 06. 01. 2014. 06. 01.
Kovacsics Imre 2010. 07. 01. 2010. 09. 01.
Gurin László
Gábrel Trade
BT.

2005.03.01.

2010. 02. 28.

2010.03.01.

Kner Imre
Gimnázium,
Szakközépiskol
a és Kollégium
üzemelteti
Összesen:8 önkormányzati fenntartású és 3 intézményi társulás fenntartású intézmény
2010. júliusában megállapodás alapján önkormányzati feladatellátásban résztvevő egyéni
vállalkozások, szervezetek
Óvodai feladatellátás
Intézmény neve

Székhelye

Fenntartó

Közokt. megállapodás időtartama

Vásártéri Óvoda

Vásártéri
ltp.27/B/1.

Varjú Judit

2004. július 01. napjától határozatlan
időre

Napsugár
Óvodák

Fő út 85.

Szmola
Magdolna

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Selyem Úti
Óvoda

Selyem út 101.

Szabó
Istvánné

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Csemetekert
Óvoda

Blaha út 8.

Bárdi
Zoltánné

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Tulipános Óvoda Polyákhalmi út 1.

Giricz Ilona

2004. augusztus 01. napjától
határozatlan időre

Margaréta Óvoda Tompa út 11.

Kovács
Péterné

2009. június 30. napjától határozatlan
időre

Közművelődési feladatellátás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templárius Alapítvánnyal Gyomaendrőd, Martos F. u. 5. - a 45/2006 (II. 23.) KT. számú határozattal közművelődési
megállapodást kötött, hogy az Endrődi Közösségi Házat - Gyomaendrőd, Blaha u. 21. közművelődési intézményként az 1997. évi CXL tv. 76. §. (2) bekezdésében valamint a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet 4. §-ában foglalt feladatok teljesítése
érdekében működtesse határozatlan időtartamra.
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Az önkormányzati intézményhálózatban bekövetkezett változások részletezése
Közoktatási intézmények
Az óvodai feladat ellátása 1999. július 1.-től a Vásártéri Óvoda, 1999. augusztus 1.-től az
öregszőlői óvoda Tulipános Óvoda néven, a Selyem úti, Blaha úti, Kossuth úti Óvodák, valamint a
Szabadság úti és a Fő úti óvoda Napsugár Óvodák néven közoktatási megállapodás keretében
történik.
A 116/2004. (IV. 29.) KT sz. határozat alapján, a Jókai úton lévő intézményben, Margaréta Óvoda
néven, közoktatási megállapodás keretében történik az óvodai nevelés.
Gyomaendrődi Százszorszép Óvodai Oktató Kht. képviseletében Dr. Csoma Antal Gáborné
jelezte, hogy a 2006/207-es nevelési év végével nem kívánja tovább működtetni a Százszorszép
Óvodát. Dr. Csoma Antal Gáborné a Gyomaendrődi Százszorszép Óvodai és Oktató Közhasznú
Társaságot felszámolással szüntette meg. Békés Város Jegyzője a Gyomaendrődi Százszorszép
Óvoda működési engedélyét a Kht. kérésének megfelelően 2007. augusztus 01. napjával visszavonta.
A Képviselő-testület 2007. májusi testületi ülésén úgy határozott, hogy a Százszorszép Óvoda
működtetését a 2007/2008. tanévtől a Kis Bálint Általános Iskola tagintézményeként
önkormányzati fenntartásban kívánja megoldani. Az intézmény a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt.
határozat alapján Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda lett.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a 2006/2007-es tanévben óvodai
feladatok ellátását is biztosította Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területén. Azonban a
csökkenő gyermeklétszám miatt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola nem felelt meg a
költségvetési törvény által előírt, a kistérségi normatíva igénylés feltételeinek sem az óvodai, sem az
általános iskolai oktatás területén. A társulást alkotó három önkormányzat olyan megoldást keresett,
mellyel az óvodai és általános iskolai feladatellátás biztosítása mellett a kistérségi normatívák
igénylési feltételeinek is megfelel az intézmény.
Hunya Község Önkormányzata a gyomaendrődi óvodai feladatellátáshoz hasonlóan, az
óvodai és általános iskolai feladatellátás kiszervezésével oldotta meg a fennálló problémát: az
egyház működteti az óvodát és az általános iskola 1-4 évfolyamát, így az óvodás korú és 1-4
évfolyamos gyermekek helyben tartását meg tudta oldani, a felső tagozatos tanulók szülei pedig
választhatnak az intézményi társulás illetve más oktatási intézmény között.
Csárdaszállás Község Önkormányzata is az óvoda és az alsó tagozat helyben tartása mellett
döntött, a felső tagozatos tanulók Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába utaztatása
mellett. Az óvodai feladatellátás kikerül az intézményi társulás feladatellátásából és a feladat-ellátási
szerződés megkötésével a Kis Bálint Általános Iskola biztosítja a csárdaszállási óvodáskorú
gyermekek óvoda ellátását 2007. szeptember 01. napjától. Az alsó tagozatos gyermekek iskolai
nevelése-oktatása a Csárdaszállási telephelyen 1 csoportban valósul meg, mely így az előzetes
számítások szerint megfelel a kistérségi normatíva igénylés feltételeinek- a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola látja el a feladatot.
Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban résztvevő közhasznú társaságok adatait:
Kht. megnevezése, címe

Fenntartott óvoda megnevezése,
címe

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Vásártéri Óvoda
Kiemelten Közhasznú Kft.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri
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Óvodavezető
neve
Varjú Judit

ltp.27/1.

27/1.

Csemetekert Óvodai Oktató nonprofit
Kft.

Csemetekert Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.

Bárdi Zoltánné

Selyem úti Óvoda

Szabó Istvánné

Gyomaendrőd, Micsurin u. 25.
Gyermekliget Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.

5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101

Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft.

Tulipános Óvoda

Giricz Ilona

Gyomaendrőd Sugár 59.

5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u.
1.

Szmola Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft.

Napsugár Óvodák
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 85

Szmola Magdolna

Margaréta Óvoda

Kovács Péterné

Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
Gyomaendrődi Margaréta Óvodai
Oktató Nonprofit Kft.

5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4

Gyomaendrőd, Tompa u. 11.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány (Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. sz.) fenntartásában működik a bölcsődei és
családi napközi feladatellátást biztosító Csoda-Vár Bölcsőde. A feladat ellátást a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 292/2006. (XI.2.) Kt. határozat alapján kötötte meg.
Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban bekövetkezett változásokat:
Óvodák
Gyermeklétszám
Csoportszám
Alkalmazotti létszám*
200
7200
8

200
8
-

200
9-

200
6-

200
7-

201
0

200
7

200
8

200
8
-

200
9-

200
6-

200
7-

201
0

200
7

200
8

200
8
-

200
9-

Férő-hely

200
6200
7

Bölcsőde

20

20

20

20

20

2

2

2

2

4g

4g

4g

4g

Óvoda

74

69

69

69

74

3

3

3

3

6p

6p

6p

6p

3d

3d

3d

3d

5p

5p

5p

200
9

200
9

200
9

201
0

Vásártéri

1g
Napsugár
Fő úti

50

36

35

34

33

1

1
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1

1

5p

Szabadság
úti

30

30

30

30

30

1

1

1

1

4d

4d

4d

4d

Selyem úti 90

90

90

90

90

3

3

3

3

6p

6p

5p

5p

3d

3d

3d

3d

5p

6p

5p

5p

3d

3d

3d

3d

2p

2p

2p

2p

2d

2d

1d

1d

6p

6p

7p

7p

4d

4d

4d

4d

5g

5g

5g

5g

Csemetek
ert Óvoda
(Blaha )**

83

Tulipános
**

40

Margaréta
(Jókai úti)

82

79

76

83

80

3

3

3

3

7
37

38

28

21

2

2

2

2

7

Csoda-Vár 24

90

20

91

20

90

20

88

20

3

3

1

1

3

3

1

1

Bölcsőde
* p= óvodapedagógus, d= dajka, g= gondozónő
** családi napközi tevékenységet lát el a Tulipános óvoda 2008. szeptember 1-től, a Csemetekert
Óvoda 2007. január 1-től,
Tulipános Óvodában 2006. 01. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 30 főről 40 főre
emelkedett.
Selyem úti óvodában 2006. 09. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 81 főről 90 főre
emelkedik.
A Jókai úti óvodában 2006. 07. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 70 főről 82 főre
emelkedett
A táblázat adataiból látható, hogy az óvodák gyermeklétszámai az engedélyezett létszám körül
mozog kivéve a Napsugár Óvoda Fő úti telephelyén és a Tulipános Óvodában. A csökkenő
születések száma és a „gyermekelszívás - szabad intézményválasztás” az említett óvodákban érezteti
elsőként hatását.
A következő táblázatban az önkormányzati támogatás összegének változását mutatjuk be:
Önkormányzati támogatás
(az összegek bruttóban értendőek)
2007

2008

2009

2010

Vásártéri
Bölcsőde

3.336.720 3.475.500 3.475.500 3.132.000

Óvoda

7.151.280 7.450.320 7.805.256 6.608.160

Napsugár
Fő úti

2.865.000 3.367.800 3.367.800 3.156.120
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Szabadság
úti

3.150.000 3.283.200 3.283.200 2.970.000

Selyem úti

8.249.400 8.618.400 8.612.280 7.819.200

Blaha

7.470.600 7.768.800 7.805.256 6.608.160

Tulipános

4.047.000 4.252.800 3.087.720 2.010.000

Jókai

7.408.200 7.744.080 7.738.824 7.015.920

Csoda-Vár
Bölcsőde

1.850.400 1.611.390 1.611.390 2.880.000

A ciklus idején az óvoda épületekben elvégzett felújítások
Megnevezés

2007.

2008.

2009.

2010.

felújítás

felújítás

felújítás

felújítás

Selyem úti

-

400.000

400.000 -

Blaha úti

-

400.000

400.000 -

Vásártéri

-

400.000

400.000 -

Napsugár

-

400.000

400.000 -

Tulipános

-

400.000

400.000 -

Margaréta

-

400.000

400.000 -

Összesen

-

2.400.000

2.400.000 -

A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdésében
kötelező feladatként előírja az önkormányzati minőségirányítási program elkészítését az
önkormányzati intézményfenntartók számára. A rendelkezés arra a tényre vezethető vissza, hogy a
magyar közoktatásban az 1980-as években megszűnt a tanfelügyeleti rendszer, a közoktatási
intézmények szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése háttérbe szorult az intézmények pénzügyi
és törvényességi ellenőrzése mellett.
Az intézményeknek az önkormányzati minőségirányítási programmal koherens, arra épített
programot kellett létrehozniuk 2004. június 30. napjáig. 2004. márciusi testületi ülésen a képviselőtestület elfogadta az önkormányzati minőségirányítási programot 2004-2008-as időtartamra, majd
elfogadta az önkormányzati minőségirányítási programot 313/2008 (VII:28.) Kt. határozattal 20082010–es időszakra.
A minőségirányítási programok az intézmények többi alapdokumentumával összhangban kell
legyenek ezért került sor a pedagógiai programok, az SZMSZ-ek és házirendek folyamatos
felülvizsgálatára, fenntartói jóváhagyására. A felülvizsgálata lezárult s az oktatási intézmények
alapdokumentumai az oktatási törvényben előírtaknak mindenben megfelelnek. Az önkormányzati
minőségirányítási program elfogadásával a képviselő-testület minőségfejlesztési rendszer
működtetését is vállalta, melynek működtetéséről minden év szeptemberi ülésén egy tanévre
visszamenőlegesen számol be az oktatási előadó.
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Alapfokú Oktatási Intézmények
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
CIX. törvény módosította. A módosító törvény 51. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte a
Közoktatási törvény 95/A.§ (11) bekezdését, mely az Oktatási Hivatal engedélyezéssel kapcsolatos
hatásköréről rendelkezett. A változások értelmében 2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és
osztálylétszám engedélyezése a továbbiakban nem tartozik az Oktatási Hivatal hatáskörébe, de
hatósági ellenőrzés keretében továbbra is ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra
vonatkozórendelkezések megtartását. E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az
intézményfenntartók hatásköre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 527/2008. (XII. 18.) Gye. Kt.
határozatával két oktatási intézményt érintve meghatározta a beiskolázási körzethatárokat, mely
2009. január 01. napjától irányadóak és az alapító okiratok egységes szerkezetében megjelölésre
kerültek. A beiskolázási körzethatárokat a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a
normál helyzetű tanulók százalékos arányának megfelelően kellett kialakítani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 464/2008. (XI.27.) számú határozatával elfogadta a
Gyomaendrőd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét valamint
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a 33/2008. (XI.27.) számú határozatával
elfogadta Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatainak Intézményfenntartói
Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét.
Az alapfokú oktatás ellátásában nem önkormányzati fenntartású általános iskola is részt vesz
1995 óta. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásban működik,
fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Az iskola 8 évfolyammal működik, évfolyamonként 1
osztállyal, és a beiskolázási körzete Gyomaendrőd Város Közigazgatási területe. 2007. szeptember 1től óvodai feladat ellátást is biztosít. Az engedélyezett férőhelyszáma: 288 fő. Tanulólétszáma a
2009/2010-es tanévben 221 fő, óvodás létszám 6 fő.
A városban a két önkormányzati fenntartású alapfokú oktatási intézményben, a tanköteles gyermekek
beiratkozását a körzethatárok határozzák meg és az Közoktatási törvényből (13.§ (1) bekezdés)
adódó szabad iskolaválasztás lehetősége. Az egyházi fenntartású intézmény esetében a tanköteles
gyermekek beiratkozási körzete az egész város területére kiterjed a Közoktatási törvény 82.§ (6)
bekezdése alapján. Ezért a városban lévő három (két önkormányzati fenntartású és egy egyházi
fenntartású) alapfokú intézményben nem azonosak a feltételek a beiratkozást illetően.
Gyomaendrőd lakosság számának és tanköteles - tanulói számának változását az alábbi
táblázatban mutatjuk be:
év
lakos
tanköteles korú
2007.
15.144 fő
1.933 fő
2008.
14.758 fő
1.700 fő
2009.
14.768 fő
1.667 fő
2010.
14.593 fő
1.603 fő
Megfigyelhető, hogy a népesség csökkenésével a tankötelesek száma is csökken, ami a beiratkozott
tanulók számánál is megfigyelhető. Országos tendenciaként jelentkezik a gyermekek számának
csökkenése, melynek jelenlétét településünkön is megfigyelhetjük.
A közoktatási intézmények önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szervek.
Az alábbi táblázatokban tekinthető át intézményenként a tanulólétszám, csoportlétszám és
alkalmazotti létszám változása, az előzőekben leírtak következményeként:
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola az endrődi településrészen látja el gyermekek
alapfokú oktatását-nevelését. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és
csoportszámok változásait:
Az intézmény tagintézménye - Általános Iskola - Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz. 1-4. Évfolyamok
Az intézmény telephelyei
- Speciális tagozat – Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz.
- Diákotthon - Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
2006/2007 tanév

2007/2008 tanév

2008/2009 tanév

2009/2010 tanév

Oktatási
feladat

Tanulók Csoport
létszáma számok

Normál tag

374

16

377

17

368

18

379

18

Speciális tag

25

3

30

3

32

3

24

3

Diákotthonnapközi

24-256

2-12

27-270

2-12

289

14

316

15

1

13

1

15

1

13

1

Csárdaszállás 13

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 20/2010. (VI.23.) számú határozatával az
alábbi létszámokat és csoportszámokat engedélyezte a 2010/2011-es tanévre
2010/2011-es tanév
Oktatási feladat

Tanulók létszáma

Csoport
számok

Normál tag

364

18

Speciális tag

18

2

Diákotthon- napközi

301

14

Csárdaszállás

15

1

A tanuló létszámok hullámszerű változása figyelhető meg.
A speciális tagozaton létszámcsökkenés jelentős, mert az integrált nevelés – esélyegyenlőség
megteremtésével csak azon tanulók maradtak a tagozaton, akik egészségügyi állapotukból adódóan,
szakértői vélemény alapján nem integrálhatók. A diákotthoni feladatellátására városunk
településszerkezetéből adódóan van szükség: sok a külterületen lakó gyermek, tanuló.
Kis Bálint Általános Iskola a gyomai településrészen látja el az alapfokú oktatás és nevelés feladatát.
Az elmúlt négy év során változás volt. A Százszorszép Óvoda és a Csárdaszálláson lévő óvoda
működtetését a 2007/2008. tanévtől Kis Bálint Általános Iskola látja el.
Az intézmény telephelyei
•
Iskolai feladatellátás: Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
•
Óvodai feladatellátás: Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.,
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
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Csoport
számok

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2006/2007 tanév
2007/2008 tanév
2008/2009 tanév
2009/2010. tanév
NevelésiOktatási
feladat

Tanulók Csoport
létszáma számok

Óvoda

-

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

-

113-12

4-1

113-14

4-1

104-14

4-1

Ált.iskola 575

25

539

24

536

22

501

22

Napközi

11

334

12

265

10

240

11

318

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2010. (VI.24.) számú
határozatával az alábbi létszámokat és csoportszámokat engedélyezte a 2010/2011-es tanévre
2010/2011-es tanév
Oktatási feladat

Tanulók létszáma

Óvoda

Csoport számok
84-10

4-1

Ált.iskola

508

22

Napközi

277

12

Az intézményben a tanulólétszám csökkenése nem olyan nagymérvű, mert főleg az endrődi
településrészt érinti a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda gyermekelszívó hatása.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az alkalmazotti létszám változásait:
2006/2007
ped.:46
okt. seg.:4
techn.:24
könyvtáros:2
Hunya-p:10
Csárdaszállás:
7
Kis Bálint Általános ped.:52
Iskola és Óvoda
technikai:22
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola

2007/2008
ped.:40
okt. seg.:4
techn.:24
könyvtáros:2
Hunya-p:0
Csárdaszállás:3

2008/2009
ped.:40
okt. seg.:4
techn.:24
könyvtáros:2
Hunya-p:0
Csárdaszállás:3

ped.:45
óvodap.:8
technikai:28
Csárdaszállásóvodap.:1
Csárdaszállástech..:0

ped.:45
óvodap.:8
technikai:28
Csárdaszállásóvodap.:1
Csárdaszállástech..:0

2009/2010
ped.:41
okt. seg.:4
techn.:23
könyvtáros:0
Hunya-p:0
Csárdaszállás:
3.
ped.:45
óvodap.:8
technikai:28
Csárdaszállásóvodap.:1
Csárdaszállástech..:1

Az alkalmazotti létszám változása a tanköteles tanulók létszámának változását követi.
Megfigyelhető, hogy a differenciált oktatás megszervezése, a tanulók értelmi és szociális helyzete
tekintetében a pedagógus létszám nem csökkenthető a tanuló létszám csökkenés arányában.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS önkormányzati intézménye a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő
pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el.
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Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik a kötelező feladatellátás körébe, azonban az
Önkormányzat mindig is fontosnak tartotta, hogy ehhez a közszolgáltatáshoz is hozzájussanak a
gyomaendrődi lakosok.
Településünkön két alapfokú művészetoktatási intézmény működött 2008. szeptemberéig:
- önkormányzati fenntartású: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- alapítványi fenntartású: Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyeztetések alapján döntött a
172/2008. (IV. 24.) határozatával arról, hogy a 2008/2009-es tanévtől a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány fenntartásában működő Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonásáról. Az összevont intézmény megfelelt a Szakmai
Minősítésnek, mely öt éves időtartamra szól.
Az iskola a város művészeti életének központja, a városi ünnepek nem múlnak el közreműködésük
nélkül.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzései a következő:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Színművészet-bábművészet ág: színjáték tanszakkal
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
Hunya Község közigazgatási területén - Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2006/2007 tanév 2007/2008 tanév
Oktatási Tanuló
feladat
k
létszám
a

Csopo
rt
számo
k

Tanuló
k
létszáma

2008/2009 tanév

Csopo

Tanuló

számo

k
létszáma

rt
k

2009/2010. tanév

Csopo

Tanuló

számo

k
létszáma

rt
k

Csopor
t
számo
k

zene

45

5

71

5

120

13

117

13

képző

105

8

45

3

148

10

361

21

Tánc*

140

12

17

2

421

26

421

26

Szín és

28

2

27

2

41

2

17

1

109

bábművé
szet
összesen

318

27

160

12

730

51

650

45

*2004/2005 tanévtől balett képzés, 2008/2009 tanévtől néptánc, kortárstánc és társastáncképzés
A táblázatból jól látható, hogy az iskola tanulói létszáma az újabb tanszakok beindításával
folyamatosan nőtt. Azonban azt is látnunk kell, hogy a tanulói létszám folyamatos emelése nem
szünteti meg az iskola finanszírozási gondjait.
Az oktatási törvény 2005. január 1-i módosításával egyértelművé vált, hogy az állam egyre kisebb
mértékben kívánja finanszírozni az alapfokú művészetoktatást, folyamatosan szűkíti támogatását: a
térítési- és tandíjakra vonatkozó egyre szigorodó szabályokkal valamint az alapfokú
művészetoktatási intézmények minősítési eljárásának bevezetésével a magasabb színvonalú oktatást
végző iskolák differenciált támogatásával.
Az oktatási törvény előírja, hogy az oktatási intézményeknek rendelkezniük kell feladataik
ellátásához szükséges feltételekkel: állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám
legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2010. (VI.24.) határozata
alapján a 2010/2011. tanévben a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezte azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása
csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles a szeptemberi Képviselő-testületi
ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra
benyújtani.
2010/2011. tanév
Oktatási feladat

Tanulók létszáma

Csoport számok

zene

113

11

képző

121

8

Tánc*

297

22

Szín és bábművészet

16

1

összesen

547

42

Az összevonást követően a művészetoktatásban résztvevő tanuló létszám is csökkenő tendenciát
mutat, mely a népesség/gyermeklétszám csökkenésének, térítési- és tandíj fizetési kötelezettségnek
lehet a következménye.
A következő táblában az alkalmazotti létszám változását mutatjuk be, mely az összevonást követően
nem változott.
Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

2006/2007
ped.:15
technikai:3

2007/2008
ped.:12
technikai:2

110

2008/2009
ped.:16
technikai:2

2009/2010
ped.:16
technikai:2

Középfokú oktatás
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium az alábbi képzéseket biztosítja a
jelentkezők számára: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam), gimnáziumi
oktatás négy évfolyammal, kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi
felkészítésben résztvevők öt évfolyamos képzése. Közbiztonsági-rendészeti fakultáció, utazás és
Turizmus fakultáció, közgazdasági fakultáció, kereskedelmi-marketing fakultáció. Kollégiumi
ellátást biztosít az intézmény, mivel a beiskolázási körete nem korlátozódik csak a város területére.
Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv,
a Képviselő-testület 14/2010. (I.28.) számú határozat 1. pontja alapján a Varga Lajos Sportcsarnok
üzemeltetését is végzi.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2006/2007 tanév

2007/2008 tanév

2008/2009 tanév

2009/2010. tanév

Oktatási
feladat

Tanulók
létszáma

Csoport

oktatás

357

13

352

12

346

12

352

12

2

63

2

63

2

45

2

kollégium 61

számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Tanulók
létszáma

Csoport
számok

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2010. (VI.24.) számú
határozatával az alábbi létszámokat és csoportszámokat engedélyezte a 2010/2011-es tanévre a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben azzal, hogy amennyiben a tanulói
létszám változása csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles az augusztusi
Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat
újból elfogadásra benyújtani.
2010/2011. tanév
Tanulók létszáma

Csoport számok

oktatás

333

11

kollégium

45

2

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az alkalmazotti létszám változásait:
Kner Imre
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

2006/2007
ped.:30
technikai:17

2007/2008
ped.:27
technikai:17

2008/2009
ped.:28
technikai:17

2009/2010
ped.:28
technikai:17

A pedagógus létszám nem csökkenthető a tanuló létszám csökkenés arányában, mert a megfelelő
oktatói létszám egyik szükséges feltétele a differenciált oktatás megszervezésének, a tanulók
tehetséggondozásának, a sikeres érettségi és felvételi vizsgára való felkészítésének.
A középiskolai oktatásnál meg kell említenünk az FVM ASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA BETHLEN
GÁBOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT, mely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium fenntartásában működő középfokú oktatási intézmény.
Az intézmény mind szakiskolai mind szakközépiskolai képzést nyújt:
Szakiskolai képzés:
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Faipari szakmacsoport - Asztalos
Nyomdaipari szakmacsoport – Segédgépmester, Segédkönyvkötő
Vendéglátás- idegenforgalmi szakmacsoport – Szakács, Vendéglátó eladó
Mezőgazdasági szakmacsoport Általános állattenyésztő, Falusi vendéglátó, Gazda
Élelmiszeripari szakcsoport: Baromfifeldolgozó ipari szakmunkás, Pék-cukrász, Tejkezelő,
Tejtermékgyártó
Szakközépiskolai képzés:
 Közgazdasági szakcsoport
 Kereskedelmi-marketing szakcsoport
 Mezőgazdasági szakmacsoport
Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
 Hulladékgazdálkodási technológus
 Vadgazdálkodási technológus
Intézmény személyi és tárgyi feltétételei lehetővé teszik, hogy megfelelő számú érdeklődő
esetén mind a mezőgazdasági, mind az ipari szakmákban iskolarendszeren kívüli képzést, felnőtt
tanfolyamokat szervezzen az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék szerint.
Az intézmény tanulóinak létszáma a 2009/2010.-es tanévben: 521 fő.
A 2008/2009-es tanévtől Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 369/2008 (IX.25.) határozata
és a 379/2009. (X. 1.) határozata alapján támogatásban részesíti a nevelési-oktatási intézmények
úszásoktatásban résztvevő gyermekeit/tanulóit, függetlenül attól, hogy az intézmény milyen
fenntartásban működik.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk az intézmények támogatását:
Intézmény

Létszám/összeg/hó-hét
2008/2009

2008/2009

2009/2010

2009/2010

Óvodák

328/300/9 hó

362/600/9 hó

886.000 Ft

1.954.800Ft

Rózsahegyi K. Ált.
Isk.

160/300/9 hó

90/600/24 hét

432.000 Ft

1.296.000 Ft

Kis Bálint Ált. Isk.

183/300/9 hó

54/600/12 hét

493.000 Ft

388.800 Ft

47/600/24 hét
Kner Imre Gimn.

820/300/9 hó

294/ 600/18 hét

676.800 Ft
2.214.000 Ft

23/600 8 hét
(emelt szintű
érettségit tevők)
Szent Gellért Kat. Ált.
Isk.

az érintett
29/600/36 hét
tanulók/300/9
hó

FVM AszK,
Szakképző sk.

-

65/600/18 hét

Összesen:
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3.175.200 Ft
110.400 Ft

213.000 Ft

626.400 Ft

-

702.000 Ft

4.238.000 FT

8.930.400 Ft

A támogatás növekedése figyelhető meg, mert a belépő kétszeresére emelkedett. Az úszásoktatás
támogatásával azt szeretné a város támogatni, hogy a felnövekvő ifjúság ne féljen a víztől és tanuljon
meg úszni minden gyermek.
Az intézmények normatíva támogatásban és önkormányzati kiegészítő támogatásban
részesülnek az alábbi táblázat alapján:
2006
2007
2008
2009
2010
Intézmény megnevezése
Önállóan működő és gazdálkodó
intézmények
Kis Bálint Ált. Isk.-normatív tám.
151 772 144 342 163 764 155 204 130 983
-önkorm.kieg.tám.
91 047
84 351
94 021 101 089 107 436
Rózsahegyi K. Ált.Isk.-norm.tám.
187 115 177 684 142 129 139 452 115 819
-önkorm.kieg.tám.
80 534
84 014
92 971
86 446
98 135
Kner Imre Gimnázium
119 419 116 714 109 673 111 215
97 338
-önkorm.kieg.tám.
41 648
46 944
54 407
51 406
54 451
részben önálló intézmény
Városi Zeneiskola - normatív tám.
39 027
28 087
18 380
29 123
25 965
-önkorm.kieg.tám.
11 753
16 352
21 554
22 022
20 007
Az intézmények a tanuló létszám alapján részesülnek a normatíva támogatásban. A működési
feltételek biztosításához önkormányzati kiegészítő támogatást nyújt a fenntartó. A normatíva
csökkenése az önkormányzati kiegészítő támogatás mértékének változását vonja maga után.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások
Az adatok e Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
2008. - Épület felújítás- 1.500
2009.- Nyílászáró csere- 8.000
2010.- Nyílászáró csere- 4.000, El. vez. Csere- 600, Ligeti ép. kül. vakolat tat.- 2.000, Érintés véd.
dol. Kia.- 137
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
2008. - Fő úti ép felúj. nyílász. Csere- 1.500,
2009. - Járda felújítás- 500, Óvoda külső vakolat helyreáll.- 2.000,
2010. - Fő úti ép felúj. nyílász. Csere- 600, Óvoda külső vakolat helyreáll.-1.500
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2008. - Épület felújítás- 1.500, Világítás korszerűsítése- 1.380,
2009. - Járda felújítás- 3.000,
2010. - KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ksg.- 2.200.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009 - Nyílászáró csere -1.000
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A ciklus idején pályázati támogatásból, valamint saját beruházás keretében megvalósított
önkormányzati projektek
2008. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:
Beruházás megnevezése
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda /
Százszorszép Óvoda fűtéskorszerűsítése
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Vizesblokk felújítás
Mindösszesen:

Összköltség (eFt)
6 400
4 000
10.400

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évben összesen 27 db pályázatot nyújtott
be. Az év végéig 20 pályázat elbírálása történt meg, ebből 13 részesült összesen 198 438 506
Ft támogatásban. Emellett 20 fő 14 év alatti gyermek étkeztetéséhez nyertünk
élelmiszercsomagokat, illetve IKT csomagokat a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium részére.
2008.
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
fenntartott iskolákban
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium- IKT eszközök beszerzése 30.180.000,
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás fenntartásában működő iskolákban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola- IKT eszközök beszerzése15.992.500
2009. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben összesen 18 db pályázatot nyújtott
be, továbbá 6 db 2008. évi pályázat szintén ebben az évben került elbírálásra. A 24 db
pályázatból összesen 16 db pályázat elbírálására került sor 2009. év végéig, melyből 14 db
pályázat összesen 486 503 715 Ft támogatásban részesült. 2 db pályázatunkat forráshiány
miatt utasították el.
2009.- Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda,Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola- kompetencia alapú oktatás bevezetése, a
szükséges eszközállomány beszerzése, a pedagógusok továbbképzések biztosítása - 82 000
000
2010. I. félév
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. I. félévben összesen 4 db pályázatot
nyújtott be, továbbá 7 db 2009. évi pályázat szintén ebben az évben került elbírálásra. 10 db
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pályázat elbírálása megtörtént, melyből 7 db pályázat összesen 169 952 908 Ft támogatásban
részesült. 3 db pályázatunkat forráshiány miatt utasították el. Jelenleg folyamatban van egy
2009. és egy 2010. évi pályázat elbírálása.
- Városi örökség megőrzése és korszerűsítése Gyomaendrődön - A Városháza, illetve
a Gimnázium könyvtárának homlokzati felújítási munkái, Szabadság tér parkosítása, sétány
kialakítása- Elnyert támogatás 50 000 000 Ft – Önerő 8 829 902 Ft
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése
- Nyílászárócsere és felújítás - Elnyert támogatás 11 350 000 Ft- Önerő 10 058 481 Ft
A 2004. évben készült el Gyomaendrőd Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve a 2004-2010-ig terjedő
időszakra. A terv elkészítésének előzménye a 173/2000 (VII. 27.) KT. számú határozatban
jóváhagyott Gyomaendrőd Város Közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve volt (2000-2005). Az 1993. évi LXXIX. törvény a
Közoktatásról a 85.§ (4) bekezdésében előírta a helyi önkormányzatoknak a fejlesztési terv
elkészítését.
A fejlesztési terv a városban folyó minden oktatási tevékenységi kört áttekint
intézménytípustól és fenntartótól függetlenül. Közvetlen ráhatása az önkormányzati oktatásinevelési intézményekre van. Az egyházi intézményt csak orientálja, javaslatokat, ajánlásokat
fogalmaz meg számára. Alapvető célkitűzése az, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom
által elvárt szinten működtesse a közoktatást. A feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv meghatározza a fejlesztési prioritásokat és a szervezeti-tartalmi
változások olyan keretét, amely orientálja az iskolákat és hatékonyabb oktatás felé mutat. A
fejlesztési terv a minőségi megújulás teendőinek programba foglalását is jelenti.
A fejlesztési terv 2005. szeptemberében a közoktatási intézményfenntartó társulás
megalakulását követően módosításra került.
Gyomaendrőd Város közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve a 2010-es év második felében felülvizsgálatra kerül.
A közoktatási intézmények eszközellátottságának mértéke
A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása lehetőséget ad az intézményfenntartóknak,
hogyha a 11/1994. (VI: 8) MKM rendelet 7 számú mellékletében szereplő kötelező
(minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat 2003. augusztus 31-ig nem tudták
teljesíteni, úgy legkésőbb 2008. augusztus 31-ig ütemezve teljesítsék.
Az intézményi eszközbeszerzés forrása pályázati lehetőségek kihasználásával történt, mely
adott feladatokhoz kapcsolódóan valósult meg. Az alábbi táblázatban látható a nyertes
pályázatok:
2006 II. félév
Adatok
Nyertes pályázatok
Ft-ban
Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Saját erő

Rózsahegyi
Kálmán
Általános
Iskola és
Diákotthon

A sajátos nevelési igényű
tanulók együttnevelése

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

Egészségfejlesztés,
drogmegelőzés

424 000

424 000

371 000

0
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Kis Bálint
Általános
Iskola és Óvoda

Drogprevenciós program

516 800

516 800

516 800

0

"Pattanj pajtás"
"Kreatív ifjúságért"
foglalkoztató nyári tábor
Sportversenyek
finanszírozása, eszközök
vásárlása
Udvari játékok beszerzése

756 150

756 150

450 000

0

250 000

250 000

26 000

0

710 000

710 000

400 000

0

697 500

465 000

331 000

232 000

2 000 000

613 000

715 000

Városi
Városi Zene és Művészeti
Alapfokú
1 328 000
Művészetoktatá Iskola eszközpályázata
si Intézmény
2007 II. félév
Adatok
Nyertes pályázatok
Ft-ban
Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
Elnyert
Saját erő
támogatás támogatás

Tanulásirányítás
mesterfokon. Az 1-6.
osztályban tanítók
Rózsahegyi
kognitív és szociális
Kálmán
kompetenciáinak
188 000
94 000
94 000
94 000
Általános
fejlesztése a pedagógia
Iskola és
praxisban alkalmazható
Diákotthon
hatékony stratégiák,
módszerek eljárások
szolgálatában
Közoktatási intézménynek
kötelező eszközállománya
és felszerelése
311 000
249 000
249 000
62 000
beszerzésének a
támogatása( kirándulás,
táborozás
A Városi Zene és Városi
Művészeti Iskola
Alapfokú
1 334 471
613 000
613 000
721 471
Művészetoktatá minimális eszközeinek és
si Intézmény
felszerelésének biztosítása
Eszközbeszerzés
1 064 000
472 000
472 000
592 000
Térségi
Humánsegítő
Eszközbeszerzés
62 410
31 000
31 000
31 000
Szolgálat
Halmozottan hátrányos
Kis Bálint
1 917
helyzetű tanulók integrált 17 000 000 17 000 000 15 082 814
Általános
186
nevelése
Iskola és Óvoda
2008 II. félév
Adatok
Nyertes pályázatok
Ft-ban
Igényelt
Elnyert
Pályázó
Pályázat címe
Összes ktg
Saját erő
támogatás támogatás
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Városi
Közoktatási Intézmények
Alapfokú
Eszközállományának
Művészetoktatá
Fejlesztése
si Intézmény
Kis Bálint
Nyári foglalkoztató tábor
Általános
szervezése
Iskola és Óvoda
Sportesemények
támogatása eszközök
beszerzése
Könyvtár-állomány
gyarapítása
Sportegyesület
működésének támogatása
"Ép testben ép lélek"
"Gyerünk velünk, mozdulj
velünk többen együtt
jobbak leszünk"
"Intelligens Iskola"
Informatikai infrastruktúra
fejlesztése a
Rózsahegyi
GyomaendrődiKálmán
Csárdaszállás Hunya
Általános
Intézmény Társulás
Iskola és
fenntartásában működő
Diákotthon
oktatási intézményekben
A Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért
Fejlesztésre irányuló
támogatás / Tanulmányi
kirándulás, táborozás
Fejlesztésre irányuló
támogatás
2009 II. félév
Nyertes pályázatok

1 004 000

1 064 000

472 000

532 000

200 000

200 000

70 000

0

828 000

828 000

500 000

0

300 000

250 000

168 000

84 000

1 030 000

500 000

100 000

130 000

308 000

200 000

200 000

108 000

1 000 000

100 000

100 000

100 000

0

245 000

204 000

204 000

41 000

552 000

226 000

226 000

226 000

Adatok
Ft-ban
Eg
Saj
Igényelt
Elnyert
yéb
Összes ktg
át
támogatás támogatás
for
erő
rás

Pályázó

Pályázat címe

Kis Bálint
Általános
Iskola és
Óvoda

Szabadidő hasznos
eltöltése sportolás

755 000

755 000

522 000

0

Egészségfejlesztési és
drogprevenciós program
folytatása

453 600

453 600

453 600

0

Működési pályázat

768 000

100 000

100 000

168
000
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500
000

Rózsahegyi
Kálmán
Általános
Iskola és
Diákotthon
Városi
Alapfokú
Művészetoktatá
si Intézmény

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

A tanulási folyamatok
hatékonyságának
növelése, eszközök
beszerzése

1 835 000

1 835 000

1 835 000

0

A gyermek, tanulók
személyiségét fejlesztő
program

471 000

391 000

391 000

80
000

Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény támogatása

500 000

500 000

500 000

0

Képességfejlesztő és
szabadidős tábor

80 000

80 000

70 000

0

2010 I. félév
Nyertes pályázatok

Adatok
Ft-ban

Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Saját erő

Kis Bálint
Általános
Iskola
Sportegyesület

Pályázat a Sportegyesület
működési költségeinek
támogatására

750 000

750 000

500 000

0

"A labda napja"

208 000

208 000

145 600

0

Szociális és egészségügyi intézmények
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, logopédiai intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya -Térségi Humánsegítő Szolgálat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1995. január 1-e óta tartja fenn az intézményt,
mely többcélú intézményként
- pedagógiai szakszolgálati feladatokat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,)
- családsegítői feladatokat,
- szociális információ nyújtás feladatát valamint
- gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat lát el,
- helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, gyermekek átmeneti gondozása – önálló helyettes
szülői feladatellátás a 15/2010. (IV. 28.) számú határozat I. pontja alapján.
Az intézmény működése során nemcsak Gyomaendrőd településen látta el e
feladatokat, hanem együttműködési megállapodás alapján Hunya és Csárdaszállás
közigazgatási területén is ellátja a családsegítői és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást biztosítja az intézmény Hunya
és Csárdaszállás területén is.
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Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai 2005 júliusában
intézményfenntartó társulást hoztak létre, mely társulás fenntartásában működik a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola. E társulás létrejötte még szorosabbá tette a Térségi
Humánsegítő Szolgálat és a tagönkormányzatok együttműködését.
Az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében 2005. december 28-tól kezdve az
intézmény működési területe minden feladat tekintetében kiterjed mind Hunya, mind
Csárdaszállás települések közigazgatási területére is.
Az állami normatívák rendszere e feladatok ellátása területén is többlettámogatást
biztosít az intézményi társulások, a többcélú társulások számára, ebből a megfontolásból a
három önkormányzat 2006. július 10-i ülésén dönt az intézmény közös fenntartásáról. Az
együttes ülésen a három önkormányzat úgy határozott, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola mellett a Városi Családsegítő Központot is közösen intézményfenntartó
társulás keretében tartja fenn 2006. szeptember 01. napjától. Az intézmény neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
Eszközvásárlás HEFOP 2.2, TIOP pályázat- 2008- 1.377, 2009- 530, 2010- 7.864.
Az intézmény nyertes pályázatai, mely során eszközbeszerzésre és tevékenységek
megvalósítására nyílt lehetőség:
INTÉZMÉNY

Nyertes pályázatok az
adatok Ft-ban

Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Saját
erő

62 410

31 000

31 000

31 000

80 000

42 000

42 000

38 000

80 000

80 000

70 000

0

Városi Családsegítő
Eszközbeszerzés
Központ 2007
Városi Családsegítő Nyári Napközis tábor 6-9
éves gyerekeknek
Központ 2008
Városi Családsegítő Képességfejlesztő és
szabadidős tábor
Központ 2009
Térségi Szociális Gondozási Központ

A Térségi Szociális Gondozási Központ elődje a Városi Gondozási Központ, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapított 1993. május 1. napján. Az intézmény a
település szociális ellátó rendszerében az alapítástól kezdve önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként látja el feladatát.
A szociális szolgáltatások körében személyes gondoskodást nyújtó Térségi Szociális
Gondozási Központot Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya települések önkormányzatai
Intézményi Társulás formájában működtetik 2007. március 01. napjától.
Az intézmény a társult települések közigazgatási területein élők részére szociális alap
szolgáltatásokat biztosít. A szakosított ellátás tekintetében az ellátási terület egész
Magyarország területére kiterjed.
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Szociális Alapellátások
 Étkeztetés - 1971 óta biztosított alapellátás
A szolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt vehetnek igénybe az igénylők. Az étel
kiszolgálása helyben fogyasztással, az igénylő által történő elvitellel, illetve társadalmi és házi
gondozók által történő házhozszállítással valósul meg. Az étkeztetési szolgáltatás kiszolgálása
a nappali ellátást biztosító klubokból történik. Az igénybe vevők részére kiszolgált ételt
Gyomaendrődön a Térségi Szociális Gondozási Központ főzőkonyhája, a társult Hunya
községben pedig a hunyai önkormányzat fenntartásában működő közétkeztetést kiszolgáló
főzőkonyha állítja elő. A szolgáltatást határozatlan idejű működési engedély alapján
biztosítjuk a társult települések közigazgatási területén élő jogosultak részére.
 Házi segítségnyújtás - 1971 óta biztosított alapellátás
Házi segítségnyújtás keretében a társult települések élő ellátást igénylők részére közvetlen
környezetükben, lakásukon nyújtunk segítséget önálló életvitelük fenntartásához. E
tevékenység magába foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok ellátását.
Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés
körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek
kialakulásában. A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban
olyan nyugdíj korhatár alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio - pszicho és
szociális szükségleteinek kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes
kielégíteni és más nem gondoskodik róla, tehát az ellátásra szociálisan rászorult.
A házi segítségnyújtás bázisai:
 5.sz Idősek Klubja - Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.sz.
 1.sz Idősek Klubja- Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
 6.sz Idősek Klubja- Hunya Rákóczi F. u. 31.
 Csárdaszállás község lakói részére az 1.sz Idősek Klubja.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 2007. március 01.
Ezen szolgáltatást a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett
diszpécserközponton keresztül látja el az intézmény. Gyomaendrődön 10 jelzőkészülék került
kihelyezésre.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott
szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetekkel lehet számolni.
A szolgáltatás célja a krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, megoldása. Az ellátás éjjelnappali ügyelet biztosítása által működik.
Otthon közeli ellátási formák férőhely kihasználtságának alakulása:
2010
2009
2008
2007
étkeztetés
329 fő
204 fő
199 fő
161 fő
házi
85 fő
81 fő
157 fő
184 fő
segítségnyújtás
támogató
30 fő
32 fő
30 fő
35 fő
szolgálat


2006
149 fő
156 fő
81 fő

Idősek Nappali ellátása –az első Öregek napközi Otthona 1971. július 16-án kezdte
meg működését.
A Térségi Szociális Gondozási Központban Gyomaendrődön 4 telephelyen, Hunyán 1
telephelyen működtetünk Idősek Klubját, összesen 180 férőhellyel.
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Csárdaszállásról a gyomaendrődi telephelyre szállítjuk az ellátást igénylőket.
Telephelyek:
1.sz Idősek Klubja 30 fh.
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
3.sz Idősek Klubja 40 fh.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
4.sz Idősek Klubja 30 fh.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
5.sz.Idősek Klubja 50 fh.
Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6.
6.sz Idősek Klubja 30 fh.
Hunya Rákóczi u. 31.
Ezen ellátási forma elsősorban időskorú szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására és a klubba önállóan vagy segítséggel bejárni képes személyek részére biztosított
szolgáltatás.
A szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosítunk a nappali
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, illetve igény
szerint az étkeztetésre.
Az idősek részére fenntartott nappali ellátást biztosító klubok személyi és tárgyi feltételei
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, így azok határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkeznek.
 Fogyatékosok nappali ellátása – 2002. október 21. napjától – önként vállalt feladat
Intézményünkben elsősorban nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk 30
férőhelyes egységünkben. Igény szerint azonban olyan a harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes, vagy nem képes fogyatékos, illetve autista személyek is
igénybe vehetik az ellátást, akik felügyeletre szorulnak.
A társult településeken élő fogyatékosok is a gyomaendrődi telephelyen vehetik igénybe a
nappali ellátást. Gyomaendrődön és a társult településekről ellátottainkat a támogató szolgálat
gépkocsijával szállítjuk a klubba. Klubtagjaink otthonuk és a klub közötti szállítást a 2/2009.
(I.30.) Gye Kt rendelet szabályozása szerint térítésmentesen vehetik igénybe.
A nappali ellátás férőhely kihasználtságának alakulása:
int.egység/év
1.sz.Id. Klub
2.sz.Id. Klub
3.sz.Id. Klub
4.sz.Id. Klub
5.sz.Id. Klub
6.sz.Id. Klub
Esély Klub

2010.05.31.
80 %
78%
67%
84%
100%
80%

2009.12.31.
90%
80%
78%
63%
60%
100%
80%

2008.12.31.
90%
100%
90%
73%
76%
100%
73%

2007.12.31.
80%
90%
83%
77%
88%
100%
83%

2006.12.31.
93%
90%
90%
80%
97%
87%

 Támogató szolgálat – 2004. január 1. napjától működik
Az ellátás célja a fogyatékkal élők autonómiájának megőrzése mellett a speciális
szükségleteik kielégítésében való közreműködés saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyi segítő és szállító szolgáltatás
működtetése által.
A mozgásfogyatékos személyek szállítására oldalfellépővel és lifttel felszerelt gépjárművet
üzemeltetünk.
A szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központhoz integráltan, 2011. december 31.
napjáig szóló határozott idejű működési engedéllyel működik.
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Tekintettel a település kétpólusú voltára, valamint az esélyegyenlőség minél szélesebb
megvalósulására a támogató szolgáltatást igénybe vevőknek két nyitva álló helység áll
rendelkezésére a:
1. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
2. Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17. szám alatt.
 Tanyagondnoki szolgálat – 2009. március 27. napjától működik
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya személyes gondoskodást nyújtó integrált intézményi
ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát Gyomaendrőd 001-es és 002-es tanya
körzetében. A tanyagondnoki szolgáltatás mindkét körzetében 400 - 400 lakos részére
nyújt segítséget.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők,
fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Gyomaendrőd 003 tanyagondnoki körzetében a tanyagondnoki szolgáltatást a
Hátszínvirág-Tüskevár Nonprofit Közhasznú Bt biztosítja.
Szakosított ellátást biztosító szolgáltatások


Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés) – 2002. október 21. napjától

A Térségi Szociális Gondozási Központban 10 férőhellyel működtetünk a Rózsakert Idősek
Otthonán belül, önálló működési engedéllyel rendelkező átmeneti elhelyezést biztosító
részleget.
Az ellátás célja, intézményi keretek között segítséget nyújtani gondozás-ápolás által
mindazon időskorú vagy 18. életévét betöltött igénylőknek, akik önmagukról betegségük
miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és az alapellátás
keretein belül nem megoldható a gondozásuk.
Ezen ellátási formát az igénylők legfeljebb egy évig vehetik igénybe, de indokolt esetben az
egy év egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.
Amennyiben az átmeneti elhelyezésben részesülő személy egészségi állapota nem teszi
lehetővé, hogy otthonába visszatérjen - és az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet
Szociális Szakértői Bizottsága a szakvéleményében megállapítja a 4 órán túli gondozási
szükségletet -, tartós elhelyezést vehet igénybe.

 Idősek otthona (tartós elhelyezést biztosító ellátási forma) önként vállalt feladat.
Az első otthon, mint 30 férőhelyes szállást biztosító klub 1987. októberében kezdte meg
működését a Blaha L. úton (jelenleg már 50 férőhelyes), ezt követte a Mirhóháti u. 3-5. szám
alatti 60 férőhelyes otthon, majd 2005. szeptember 1.-én nyitott a Mirhóháti u. 8. szám alatti,
csak tisztán emeltszintű ellátást biztosító otthon 50 férőhellyel.
Intézményhálózatunkban jelenleg 4 telephelyen összesen 172 férőhelyen biztosítunk tartós
elhelyezést az igénybe vevők részére. Ezen belül 42 férőhelyen - az egyszeri beköltözési
hozzájárulás megfizetése mellett- emeltszintű elhelyezést vehetnek igénybe a kérelmezők.
1. Őszi Napsugár Idősek Otthona (emeltszintű elh. 42 fh.)
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
2. Őszikék Idősek Otthona
60 fh.
Gyomaendrőd Mirhóháti u., 1-5.
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3. Rózsakert Idősek Otthona 50 fh.
Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.
4. Szent Imre Idősek Otthona 20 fh.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Ezen ellátási formában az 1993. évi III. Szociális törvény 68/A.§-ában meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodunk. Illetve azon 18. életévüket
betöltött betegségük, vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képes 4 órát
meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyekről, akiknek ellátása más típusú
gondozást – ápolást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A tartós elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítjuk az ellátási formára
előírt szabályozók szerinti komplex ellátást.
Az intézmény a ciklus időtartama alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletben meghatározott
minimum létszámfeltételekkel működött, évről évre egy-két fő létszámváltozás történt, mely a
feladatellátás változását követte.
Férőhely kihasználtsága az utóbbi 5 évben intézmény egységenként
int.egység/év 2010.05.31.
2009.12.31.
2008.12.31.
100%
95%
Szent Imre 100%
I.O.
100%
98%
100%
Rózsakert
I.O.
96%
97%
Őszikék I.O. 92%
97%
84%
88%
Őszi
Napsugár
I.O.
100%
100%
100%
Átmeneti
elh.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban

2007.12.31.
100%

2006.12.31.
100%

100%

100%

100%
96%

98%
100%

100%

100%

Számítógépvásárlás
2006-ban 500, 2008-ban 1.500
Blaha u. tető
2006-ban 2.000
Gépkocsi beszezés
2008-ban 4.000
Gépkocsi rámpa kialakítása 2008-ban 1.500
Őszi Napsugár térburkoló
2008-ban 700
Őszikék nyílászáró csere
2008-ban 1.500
Őszikék előtető teraszhoz
2008-ban 300
Konya fejlesztés
2009-ben 15.000
Pályázati támogatással megvalósított projektek:
e Ft-ban
Év

Pályázat

2008

„Együtt könnyebb”
Tanyagondnoki szolgálat
gépjármű beszerzése

2008

Összköltség

9.337

123

Igényelt
támogatás
7.500

Elnyert
támogatás
7.500

7.781

7.781

Önerő
0
1.556

2009

2009

2010
2010

2010

Fűtés korszerűsítése,
épület utólagos
hőszigetelése
Infrastrukturális
fejlesztések fogyatékkal
élők nappali ellátása
érdekében
Rózsakert Idősek Otthona
kieg. Támogatás
bentlakásos elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
– tárgyi eszközfejlesztés
Őszi Napsugár –
gyógyászati
segédeszközök
fejlesztése

9.900

9.900

9.900

0

52.717

47.445

47.445

5.272

600

600

365

450

450

273

500

500

304

Működési támogatásának alakulása E Ft-ban
2006
Állami
normatív
támogatás
Önkormányzati
kiegészítő
támogatás

2007

2008

2009

2010

195.666

194.220

220.507

192.451

158.536

7.500

53.331

11.252

29.619

39.724

Városi Egészségügyi Intézmény
Az egészségügyi alapellátásban az orvosi ellátás évek óta változatlan formában történik, a
település lakosságát nyolc felnőtt háziorvos, három gyermek háziorvos és négy vállalkozó
fogorvos látja el.
A ciklus időtartama alatt folyamatosan problémát jelentett az üres védőnői álláshelyek
betöltése, 2010 évben két álláshelyet kell betölteni, mely státuszokhoz a város szolgálati
bérlakásokat biztosít.
A fogászati ellátásban 2007. decemberében személyi változás következett be, a 3. számú
körzet betegeit Dr. Csizmadia Tamás helyett Dr. Biczó Virág látja el.
Másik változás, az ügyeletet érinti: 2008. január 01. napjától váltott az önkormányzat a Békési
Kistérség önkormányzataival együtt másik egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződést,
fenti időponttól a SANI-MED TRANS KFT. biztosítja a város területén a z ügyeleti ellátást.
A Városi Egészségügyi Intézmény vezetésében is személyi változás történt, 2008. január 01.
napjától dr. Torma Éva az intézményigazgató főorvosa.
A járó beteg szakellátás nem csak Gyomaendrőd, hanem Hunya és Dévaványa lakosainak
(közel 25000 fő) az ellátását is szolgálja.
Az önkormányzat évről-évre a színvonalas szakellátás megtartására illetve fejlesztésére
törekszik. Ennek érdekében a Városi Egészségügyi Intézmény minden pályázati lehetőséget
kihasznál a többletkapacitás bővítésére.
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Az intézmény struktúrája:
Szakmacsoport
Belgyógyászat és társszakmái:
Sebészet:
Szülészet-nőgyógyászat:
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat és tüdőgondozás
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Hagyományos röntgen és ultrahang diagnosztika
Nőgyógyászati ultrahang
laboratórium
fizioterápia
Gyógytorna

óraszám
40
25
40
5
5
10+20
30
25
20
6
15
10
20+8
2
40
30
20

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
Védőnői szolgálat burkolatcsere
Fő u. 3. orvosi rendelő vakolat jav.
Fürst S. u. orvosi rendelő szigetelés
Épületfelújítás
Ultrahang készülék I. részlet
Defbrillátor

2006-ban 500
2006-ban 400
2006-ban 1.000
2008-ban 2.500
2009-ben 2.500
2009-ben 2.500

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
e Ft-ban
Év

Pályázat

Összköltség

Igényelt
támogatás

Az
egészségügy
ellátórendszer
2006
struktúraátalakításának
támogatására
4.400
A belső tartalékok
teljes körű
2009
felhasználása mellett
külső segítség
11.290
Működési támogatásának alakulása E Ft-ban
2006
Állami
normatív
támogatás

139.697

2007
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Önerő

4.400

3.100

1.300

11.290

11.290

0

2008

135.520

Elnyert
támogatás

130.798

2009
134.214

2010
118.696

Önkormányzati
kiegészítő
támogatás

4.191

5.776

5.724

5.094

15.109

Közművelődési és közgyűjteményi intézmények
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/1999.(I.28.) KT. sz.
határozatával rendelkezett arról, hogy a Katona József Művelődési Központot
közművelődési megállapodás keretében működteti tovább. A megállapodást a Képviselőtestület Megyeriné Csapó Ildikó egyéni vállalkozóval kötötte meg. Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (I. 29.) Kt. számú határozatában a Katona József
Városi Művelődési Központ vállalkozási formában történő üzemeltetésére 2004. február 01.
napjától 2009. január 31. napjáig terjedő időszakra Megyeriné Csapó Ildikót kulturális
vállalkozót bízta meg.
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény az önkormányzat szakfeladatán
közművelődési feladatot lát el, ahol látható a 8 ezer éves leleteket bemutató régészeti kiállítás
- "Bepillantás Endrőd régmúltjába", Tímár Máté író emlékszobája, Kunkovács László
világhírű etnofotográfus "Életmű kiállítás", ipartörténeti kiállításon látható a település lábbeli
készítésének története a XIX. XX. század fordulóján.
A múzeum a kötelező múzeumi feladatok (anyaggyűjtés, rendszerezés, bemutatás) elvégzésén
kívül kiemelt hangsúlyt fektet a népi kézműves mesterségek bemutatására, melyet a beindított
csoportos programjaik tükröznek. Az iskolai elméleti oktatásban szereplő néprajzi és
helytörténeti anyag gyakorlati, valamint tárgyi megismertetését rendhagyó múzeumi órák
keretében elősegítik. A múzeum közművelődési tevékenysége elsősorban a helyi
identitástudat erősítését szolgálja, de a nagyszámú nyári turista látogatottság miatt felvállalta
(a leginkább városi közegből érkező látogatók) a paraszti lakáskultúra és életmód minél
hitelesebb bemutatását.
Az intézmény részt vesz a helyi emlékek védelmében, melynek eredményeként egyre több
kulturális objektum újul meg vagy kerül védettség alá.
A tudományos munka elősegítésére 2004. évtől országos rendezvényt (Gyomaendrődi
Tudományos Néprajzi Konferencia) szervez. A Konferenciák lebonyolítását a 9/2009. (I.29.)
Kt. határozat alapján az intézmény használatában lévő Népház- Kistérségi
Konferenciateremben (Blaha Lujza út 19.) végzi.
2008. évben megvásárlásra került a gyomai városrészen a Gyoma Táj-és Alkotóház, 2.000
EFt értékben.
Tourinform Iroda működtetése 2007. december 31-ig a Garbel Trade Kft által
létrehozott Gyomaendrőd Turizmusáért Alapítvány üzemeltetésével működött vállalkozás
formában.
2008. január 1. napjától az Irodát a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton működteti, és az
intézmény vezetésére ezért 2007. októberében pályázatot írt ki. Az Iroda vezetésével Varga
Zsófit bízta meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2008. 01.01.től 2008. 12.31-ig. 2009. 01.01.-től Varga Zsófi megbízása határozatlan időtartamra
módosult. 2009 októberéig az iroda feladatait Varga Zsófi-irodavezető és Füleki Lászlónéreferens látta el, majd 2009 novemberétől Varga Zsófi-irodavezető és Tímár Kitti- referens
látja el ezeket a feladatokat.
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Az 520/2008. (XII. 18.) sz. határozat alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem írt ki pályázatot a Katona József Művelődési Központ
üzemeltetésére, a közművelődési feladatok közművelődési megállapodás keretén belül történő
ellátására.
A közművelődési feladatok ellátásáról 2009. február 1.-jétől, önállóan működő (részben
önállóan gazdálkodó) költségvetési intézmény keretében kíván gondoskodni.
Az átszervezést az alábbiakkal támasztotta alá a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, melyről szakértői állásfoglalás kérését kérte és a támogató állásfoglalást
meg is kapta a Közművelődési Tanács gyomaendrődi szervezetétől illetve az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályától:
- a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és Tourinform Iroda
szolgáltató tevékenységének együttes működtetésével, a település kulturális életének
szervezését, az önkormányzati fenntartású intézmények együtt látják el, egymás munkáját
kisegítve, egymás tevékenységéhez csatlakozva közösen.
- A város, a Közművelődési koncepciójában is nagy hangsúlyt fordított a település
kulturális életének szervezésére, irányítására, melyben az azonos-hasonló területek összefogás
szerepét hangsúlyozta.
- Az integrálás azért fontos a város életében, mert az idegenforgalom, vendéglátás
lehetőségeit kihasználva a kulturális programok szervezésével a tevékenységek
összekapcsolhatók és a város kulturális élete színesebbé, gazdagabbá tehetőbb.
- Az integrálást követően a fenntartó költséghatékonyabb gazdálkodás megvalósításával,
hatékonyabb létszám kihasználtsággal láthatja el a közművelődési és szolgáltatói feladatokat.
- Az intézményvezetői irányítói tevékenysége, a területek koordinálásával valósul meg.
Az elképzelés átszervezésekkel járt. Az átalakítás négy önkormányzati feladat ellátását
érintett, a Katona József Művelődési Központot, a Határ Győző Városi Könyvtárat, és az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt, Tourinform Iroda. A Képviselő-testület
döntésének megfelelően a Katona József Művelődési Központban történő feladat ellátására
költségvetési intézményt hozott létre.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kezelése a Polgármesteri Hivatal keretében
létrehozott szakfeladaton történik. Az átszervezés eredményeként a feladat átkerült a
közszolgáltató költségvetési intézményhez.
A Határ Győző Városi Könyvtár könyvtári feladatairól, részben önálló költségvetési szerv
keretén belül gondoskodik jelenleg a fenntartó.
Az intézmény alapításakor az intézmény vezetői állására, pályázatot kellett meghirdetni. A
pályáztatási eljárás lezárásáig az intézményvezetésről megbízott vezető gondoskodott, majd
azt követően megbízott intézményvezető látja el a feladatokat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2010.(I.28.) Kt. számú
határozata alapján az összevont intézménynek az alábbi nevet adta: Közművelődési,
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, mely az alábbi feladatokat látja el az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata alapján, nyolc fő alkalmazásával:
Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
Népház- Kistérségi Konferenciaterem (Blaha Lujza út 19.)
Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
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Múzeumi tevékenység
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
Kiadói tevékenység– a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. sz. határozat V. pontja alapján
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
Tourinform Irodai szolgáltató tevékenység - 463/2009. (XI.19.) Gye. Kt. sz. határozat 2.
pontja alapján
Tourinform Iroda (Erzsébet liget 2.)
Az intézményben sokrétű tevékenység folyik:
- felnőtt és a fiatalabb korosztály számára rendezett szórakoztató, ismeretterjesztő
rendezvények, alkalmak, kiállítások rendezése, színházi előadások szervezése, civil
szervezeteknek közösség tér biztosítása.
Rendszeresen működő civil közösségek:
- Körösmenti Táncegyüttes foglalkozásai, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanszakainak foglalkozásai, Társastánc Alapítvány, s az általa támogatott RUMBA
Táncsport Egyesület több csoportja, Komédiás Kör, Galaktika Baráti Kör, Bélyeggyűjtők
Klubja, Kertbarát Kör, Nőklub, Őszidő Nyugdíjas Klub, Siketek és Nagyothallók Helyi
Szervezete, Aerobic Kör, Jóga klub,
- Alkalmankénti használók: Mozgáskorlátozottak helyi szervezete
Az intézmény egyéb szolgáltatásokkal áll a lakosság szolgálatában
- Számítógépes szövegszerkesztés
- Fénymásolás
- Telefon, fax-használat
- Eszközök bérbe, illetve kölcsönadása (szék, asztal, mikrofon, paraván, drapéria, abrosz,
pohár, konyha, szabadtéri színpad)
- Falújságjainkon mások kulturális és egyéb humán hirdetményeinek megjelenítése
- Információnyújtás saját munkánkról, más intézmények programjáról, műsorajánlás
- Szabad iroda- és egyéb helyiségeinket tartósan is bérbe adtuk (Allianz Hungária Biztosító,
Siketek és Nagyothallók helyi szervezete)
- Civil szervezetek szakmai kellékeinek tárolása (néptánc, társastánc, színjátszók, nyugdíjas
klub, képzőművész szakkör)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 30/2010. (I.28.) Kt. számú határozata szerint 2010.
évben megállapodás alapján támogatja a Kner Nyomdamúzeum nyitva tartását.
Kner Nyomdaipari Múzeum látogatottsága:
A Kner Múzeum látogatottsága 2008-ban volt a legmagasabb, egész éves nyitva
tartásuk alatt 3290 fő kereste fel a kiállítást. A létszám egy harmadát diákcsoportok adták.
2009. évben a nyitva tartás július 11 – október 31. között intervallumra korlátozódott. Ez idő
alatt 861 vendég kereste fel a múzeumot, ebből 310 diák volt. Ez a létszám a 2008. évi
mennyiség negyede. Ha lebontjuk negyedévekre a 2008. évi látogatottságot, akkor ez
megfelel negyedéves adatnak, ha feltételezzük, hogy negyedévente egyforma intenzitással
volt látogatott a kiállítás.
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Kner Nyomdaipari Múzeum látogatottsága
Összesen
ebből diák
2008. (egész évben nyitva)
3290
1224
2009. (július 11 - október 31.)
861
310
2010. (május 1-től)
337
185
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, Endrődi Tájház és
Helytörténet Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház, és Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény és Városi Képtár látogatottsági adatai:
2006 2007
2008
2009
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Telephely

Katona József
Művelődési
Központ
Népház –
Kistérségi
konferencia terem

Rendezvények
száma

-

-

-

-

Nincs adat
(vállalkozás
ban
működött)
Nincs adat
(vállalkozás
ban
működött)

Rendezvények
résztvevőinek száma

141

Összesen
62.671 fő

ebből 4

600 fő

145
Endrődi Tájház és
Helytörténet
Gyűjt.

Gyoma Táj-és
Alkotóház
Vidovszky Béla
Helytörténeti
Gyűjtemény és
Városi Képtár

1980 fő

-

-

735
fő

815 fő

Nincs adat
2009-ben
nyílt meg

ebből
35 (konf.,tábor,
kézműv.
foglalk.
110
tárlatvezetés
ebből 6
(Kézműv.foglal
k., táncház)

1054 fő

2.112 fő

ebből 600 fő

975 fő

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások. az adatok e ft-ban :
2007. - Katona J.MK és a Százszorszép Óvoda fűtés szétválasztása 4.000,
2008. - Tájház Endrőd eszköz 3.085, Tájház (Gyoma) ép. – 2.000,
2009. – Fűtéskorszerűsítés 3.000,
2010.- Térburkolat és csapadékvíz elvezetése 3.904.
A ciklus idején pályázati támogatásból, valamint saját beruházás keretében
megvalósított önkormányzati projektek:
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2008. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:
Gyomai Tájház ingatlanvásárlás

2 000

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Tájházak
-"A Mi Kiállításunk" " A MI Diákjaink- műtárgy- és dokumentumállomány digitalizálása,
mézeskalács-készítő, csizmadia-cipész oktatási programcsomag bevezetése
elnyert t.- 2
400 000, önerő -308493,
- Kistérségi közművelődési-múzeumi referensi szolgálat és oktatási, közművelődési és

tudományos konferencia központ, valamint kistérségi közművelődési és néprajzi-helytörténeti
adattár kialakítása a Szarvasi Kistérségben - elnyert t.- 8 000 000, önerő - 1 069 627,
2009. év
Saját beruházás keretében megvalósított beruházások:
Gyomai Tájház – vizesblokk kialakítása

1 348

Pályázati támogatással megvalósított projektek:
Tájházak
- Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás és
műtárgyvédelem céljából - a nem kiállított műtárgyak tárolására alkalmas műtárgyraktár
kialakítása elnyert tám.2.000.000, önerő-300.000,
- Kistérségi közművelődési és múzeumi referens továbbfoglalkoztatása a Szarvasi
kistérségben- Az előző évben beindított referensi szolgálat további működtetése elnyert
tám. - 811 430, önerő- 202 858.
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a költségvetés stabilitása érdekében az
önkormányzati intézmények gazdaságosabb működtetésére törekszik. Az intézményrendszer
áttekintésével az intézményhálózat költséghatékonyságát kívánja növelni. A kötelező
feladatok közé tartozik a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének biztosítása. Településünkön
az endrődi városrészen a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
intézményegységeként működött a Rózsahegyi Könyvtár, mely ellátta az iskolai és
közművelődési feladatokat. A gyomai városrészen a Városi Könyvtár látta el a
közkönyvtári feladatokat. A két külön intézménybe tartozó azonos feladatot ellátó
intézményből az Önkormányzat egy egységes intézményt hozott létre. E folyamat első
lépéseként egy személy vezetése alá vonta mindkét intézményt, oly módon, hogy a Városi
Könyvtár vezetője megbízással a Rózsahegyi Könyvtár irányítását is ellátta. Tehát a könyvtári
feladatellátás vezetési szinten való egyesítése megtörtént. A tényleges intézményi
átszervezésről a 225/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat alapján döntött a képviselő testület,
mely alapján 2008. szeptember 01. napjától kezdődően a önálló intézményként működik
a Városi Könyvtár intézménye – Határ Győző Városi Könyvtár néven -, mely intézmény
fiókkönyvtáraként működteti az eddig a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
szervezeti egységeként működött Rózsahegyi Könyvtárat, melynek neve Határ Győző Fiók
Könyvtár elnevezésre változott.
A 95/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elismerte és támogatta Tímár Máté emlékének és munkásságának
ápolását, és elfogadta az Endrődiek Baráti Körének javaslatát, miszerint a Határ Győző Fiók
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Könyvtár a Tímár Máté Fiók Könyvtár nevet kapta.
Az alábbi táblázatban a két könyvtár működését statisztikai adatokkal mutatjuk be:
Év

Állomány

Gyarapodás

Olvasók

Kölcsönzések

Könyvtáros

2006

38 448

630

832

16 472

3

2007

39 147

795

642

15 678

3

2008

43 730

2 313

1 810

58 926

5

2009

38 199

1 597

2 350

43 556

5

Az intézmény működési támogatásának alakulását figyelhetjük meg a következő
táblázatban:
Önálló működő intézmény
Határ Győző Városi Könyvtár
- normatív tám.
-önkorm.
kieg. tám.

2006.
0
15 965

2007.

2008.

0
16 127

0
17 649

2009.
0
23 829

2010.
0
19 868

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2008.- Jogtiszta szoftver -1.200
2010.- Jogtiszta szoftver – 7.865
Az intézmény nyertes pályázatai, mely során eszközbeszerzésre és tevékenységek
megvalósítására nyílt lehetőség:

INTÉZMÉNY

Nyertes pályázatok az
adatok Ft-ban

Pályázó

Pályázat címe

Összes ktg

Közös elektronikus
katalógus kialakítása a helyi
iskolákkal, a
Határ Győző
8 977 560
Városi Könyvtár konzorcium könyvtáraival
honlap kialakítása,
2009
rendezvények, olvasást
népszerűsítő programok
Összehangolt
infrastruktúrafejlesztés a
közös könyvtári
szolgáltatások támogatása 9 131 750
az élethosszig tartó tanulás
elősegítésére Békés
megyében
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Igényelt
Elnyert
támogatás támogatás

Saját
erő

8 977 560 8 977 560

0

9 131 750 9 131 750

Az intézmény önkormányzati kiegészítő támogatásból biztosítja a működési kiadásait. A
fejlesztések, eszközbeszerzések nyertes pályázatokból valósíthatók meg.
a Közösségi Ház programjai az endrődi városrész közművelődését szolgálja, és helyet
ad a városrész civil szervezeteinek Az intézményben élénk közösségi élet folyik: civil
szervezetek összejöveteleinek biztosít színteret, gyerekszínházakat, kiállításokat, bálakat
szerveznek. 2009. januárjában került módosításra a közművelődési megállapodásuk az
Önkormányzattal, melynek értelmében az emeleti nagyterem fenntartása és működtetése
átkerült az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény feladatkörébe. Heti rendszerességgel
működik a Közösségi Házban az I. sz. Nyugdíjas Klub, a Barátság Klub az Endrődi
Gazdakör, a Jógaklub, és az Egészség Kör. Havonta, alkalmanként, illetve időszakosan
látogatják az intézményt a következő civil szervezetek: Cukorbetegek Klubja, KDNP,
Egészség Kör valamint a Nagycsaládosok Szervezete.
Helyt adnak még térítés ellenében termékbemutatóknak, vásároknak, céggyűléseknek,
tanfolyamoknak. Térítésmentesen zajlanak önkormányzati rendezvények, véradások,
tüdőszűrés, országgyűlési képviselői fogadóórák, választások.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Forintban
2008.- Közösségi ház eszk.- 10.696,
Közösségi ház felújítás - 2009.-ben 7.700, 2010.-ben 5.233
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. októberi testületi ülésén
úgy döntött, hogy a Közösségi Ház további működtetésére egyszerű közbeszerzési eljárást
folytat le, az eljárás nyertesével közművelődési megállapodást köt. Az, hogy a Közösségi Ház
működtetését az Önkormányzat meg akarta változtatni, annak tudható be, hogy az endrődi
városrészen is létrejött egy olyan igény, mely reális lehetőséget teremtett arra, hogy a
Közösségi Ház működtetésébe is tevékenyen bekapcsolódjanak a civil szervezetek. Ez az
igény határozza meg a Közösségi Ház működésének kereteit. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2005. (X. 27.) KT sz. határozatában a Közösségi
Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében tárgyban
egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. A közbeszerzési eljárás eredményes
volt, a nyertes pályázó a Templárius Alapítvány, mellyel az Önkormányzat megkötötte a
határozatlan időre szóló közművelődési megállapodást.
2009-ben a Közösségi Ház emeleti részén került kialakításra pályázati forrásból a kistérségi
konferencia terem, mely megfelel a kor elvárásainak, alkalmas konferenciák, kiállítások,
ünnepi testületi ülések, előadások illetőleg egyéb közművelődési célú rendezvény
megtartására. Ez a terem Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
9/2009 (I.29) KT sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény része lett.
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008-ban készült el. Célja, hogy a
helyzetelemzésre építve, a jelen igényeinek ismeretében, a reális lehetőségek számbavételével
meghatározza az önkormányzat szándékait a kulturális élet jövőbeni feladatainak ellátására, a
meglévő értékek megőrzésére, a hiányosságok pótlására, a város kulturális fejlődésének
biztosítására. Áttekintést ad a város közművelődésének helyzetéről, az elérendő célok és
feladatok meghatározásáról.
A koncepciót a Képviselő-testület 516/2008 (XII. 18.) KT. sz. határozatában fogadott el.
A koncepció tartalmának felülvizsgálata és módosítása a 2011. évben válik esedékessé.
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Sport és szabadidős intézmények
A Varga Lajos Sportcsarnokot (korábban részben önálló önkormányzati intézmény) 2005.
március 1.-től öt évre 2010. március 1.-ig, az önkormányzat a Garbel Trade Kft-nek adta át
üzemeltetésre, Az önkormányzat a megbízási szerződésben kötött feltételekkel, az üzemeltetőt
évente meghatározott összeggel támogatja. A Sportcsarnok továbbra is térítésmentesen
igénybe vehető az oktatási intézmények kötelező testnevelési óráinak megtartására.
A megbízási szerződés lejártával 2010. 03.01. az Önkormányzat saját intézményéhez, a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumhoz kapcsolva kívánta tovább működtetni a
Sportcsarnokot. A Sportcsarnok továbbra is térítésmentesen igénybe vehető az oktatási
intézmények kötelező testnevelési óráinak megtartására.
Az önkormányzati tulajdont képező sportpályák a két labdarúgó sportszervezet kezelésébe
vannak átadva. 2008. szeptemberében a két futball klub egyesült, Gyomaendrődi FC néven. A
fenntartási költségekhez az önkormányzat a sportszervezet részére, évente támogatást határoz
meg a költségvetésben.
Annak érdekében, hogy jobb technikai feltételek mellett tudják igénybe venni a
sportpályákon térvilágítási rendszert alakítottak ki. A térvilágítási rendszerek az ELMIB RT.,
valamint a Caminus RT. tulajdonában vannak, melyek után fizetendő bérleti díj 80 %-át az
Önkormányzat 20%-át a sportegyesület fizeti meg. A bérleti díjak összege évente inflációt
követően emelkedik.
Gyomaendrőd Város III. Sportkoncepciója 2009-ben készült el, és a 2010-2015. évi
időszakra terjed ki, ennek elkészítésében a 2004-ben elkészült II. Sportkoncepció, illetve az
1998-2002. évre elkészült I. Sportkoncepcióban foglalt célkitűzések voltak az irányadók A
Sportkoncepció elkészítésére azért van szükség, mert a testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen
változások megállítása és a folyamat visszafordítása egy olyan középtávú sport – és
finanszírozási koncepció kidolgozását indokolta, amely a gazdasági helyzethez és a társadalmi
fejlődéshez igazodva meghatározza a szükséges és lehetséges önkormányzati szerepvállalás
elveit. Az önkormányzat sport- és finanszírozási koncepciója 2015-ig szabályozza az
önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt
feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat
szerepvállalásának irányairól és mértékéről. A koncepció kiterjed minden, a városban
található sportlétesítményre.
A koncepciót a Képviselő-testület a 16/2010. (I. 28.) KT. sz. határozatában elfogadta,
felülvizsgálata 2013. júniusában esedékes.
Önkormányzati feladatellátásban közreműködő egyéb szervek
A Vidovszky Béla Városi Képtár működtetésével közművelődési feladatot lát el a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért. A kuratórium elnöke Dr. Szonda
István, aki nagy lelkesedéssel látja el teendőit.
A Városi Képtárban Vidovszky Béla festményeit és személyes emlékeit, Corini Margit
festményeit, Illéssy Péter képeit, Pásztor János szobrait bemutató állandó kiállítások mellett
több időszaki kiállítást rendeznek.
Köztestületi Tűzoltóság
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2008. december 1. napjával
alakult meg 11 főállású tűzoltóval. Az államilag finanszírozott, önálló területtel (Hunya,
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Csárdaszállás, Gyomaendrőd) rendelkező Önkéntes tűzoltóság évi közel 27 millió forint
költségvetéssel gazdálkodik, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utal havi
lebontásban. A főállású tűzoltóknak a készenléti szolgálat 24 óra, ezt követően 72 óra pihenő.
A főállású állomány mellett 9 fő önkéntes tűzoltó ad szolgálatot, hogy minden nap a
kötelezően előírt 4 fő tudjon vonulni káresethez, a tűzoltó gépjárműfecskendővel. Valamint 1
fő híradó-ügyeletet lát el.
Események 2009.01.01-2009.12.31.-ig
Káresetek részletesen
Vegetációs tűz:
Közúti baleset:
Lakás tűz:
Darázs eltávolítás:
Etűnt személy ker.:
Viharkárok:
Ipari létesítmény tűz:
Gázömlés:
Fa kidőlés:
Téves jelzés:
Belvíz:
Összes:
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27
24
12
2
3
42
7
4
18
7
5
151

IX. PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI ÉS JEGYZŐI
HATÁSKÖRBEN
Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális feladatok
Önkormányzatunk polgármesterre átruházott hatáskörben az alábbi pénzbeli szociális
ellátásokat biztosítja:
 Átmeneti segélyezés
A segélyezés feltételeit 2009. januárjában változtatta meg az önkormányzat, egyrészt
szűkítette az elismert többletkiadások körét, nem számít elismert többletkiadásnak a
betegségből adódó többletköltség, a kórházi kezelés költségeit azonban továbbra is elismeri
illetve 5 napos kórházi kezelést ismer el a korábbi 8 napos kórházi tartózkodás helyett. Az
átmeneti segélyek között bevezette a krízis helyzetbe került személyek részére megállapítható
átmeneti segélyt is, melyet 50.000.-Ft-ig azoknak a rendkívüli élethelyzetbe került
személyeknek állapíthatjuk, meg akiknek a jövedelem igazolhatóan egy hónapot meghaladóan
50 %-ot csökkent.
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet alapján átmeneti segély nyújtható:
 létfenntartást átmenetileg veszélyeztető többletkiadásokra
 magas gyógyszerköltség enyhítésére
 helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes bérletjegy megváltására
 elemi kár esetére
 krízishelyzetre
Segély megnevezése

Buszbérlet (felnőtt,
gyermek)

Jövedelemhatár
Cs: család
E: egyedül élő
Cs:
57.000.-Ft/hó
E:
65.550.-Ft/fő

Elismert
többletkiadásokra

Cs:
42.7500.-Ft/hó
E:
65.500.-Ft/fő

Magas gyógyszerköltségre

Cs:
57.000.-Ft/hó
E:
65.550.-Ft/fő

Segély leírása

Összege

helyi
menetrendszerinti
közlekedésben
érvényes bérletjegy
megváltása címén
Elismert
többletkiadások:
5 napot meghaladó
kórházi kezelés
Temetési kiadások
Nem jogosult
közgyógyra
-gyógyszerkiadása
meghaladja az
5.000.-Ft-ot,

450.-Ft/hó/fő
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10.000.-Ft-ig állapítható meg

összege
a
leigazolt
gyógyszerköltség 50%-a, de
maximum:
- 10.000,- Ft ha az egy főre
jutó jövedelem 28.500.-Ft alatt
van,
- 7.500,- Ft ha az egy főre
jutó jövedelem 28.500.-Ft –
42.750.-Ft közé esik,
- 5.000,- Ft ha az egy főre jutó
jövedelem 42.750.-Ft –

Krízis

Cs:
85.500.-Ft/hó
E:
94.050.-Ft/fő

Elemi kár

Cs:
85.500.-Ft/hó
E:
94.050.-Ft/fő

Krízis helyzet:
kérelmező
jövedelme egy
hónapot
meghaladóan ,
igazolhatóan
legalább 50 %-ot
meghaladó
mértékben csökken
Ár vagy belvíz,
rendkívüli időjárás,
vihar vagy tűz
esetén ruházat,
élelem, elemi
bútorzat pótlására

65.550.-Ft közé esik.
50.000.-Ft-ig állapítható meg

100.000.-Ft-ig állapítható meg

Átmeneti segélyben csak az a személy részesíthető, aki, vagy akinek a családja nem
rendelkezik a Sztv.-ben meghatározott vagyonnal.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
200
0
2.000
291
0
1.736
2007
250
0
2.500
282
0
1.809
2008
250
0
2.500
219
0
1.460
2009
250
0
2.500
336
0
1.883
2010*
200
0
2.000
159
0
1.145*
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Az önkormányzat az átmeneti segélyezéshez hasonlóan 2009-ben a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás feltételeit is áttekintette. A hatályos szabályozás alapján az
önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásba részesíti a gyermeket, ha az őt
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, mert a családban az alábbi okok
miatt többletkiadás keletkezett:
a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési
kiadása,
b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának
megfizetése,
c) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
elősegítése,
d) a családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó kórházi kezelése miatti
költség,
e) a családban nevelkedő gyermek egyéb – a MEP által teljes egészében nem
finanszírozott – egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.
Az ismertetett okok megléte esetén rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a
gyermeket nevelő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
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-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén a NYM összegét
(2010. évben a 28.500,- Ft)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetén a NYM
összegének 150%-át. (2010. évben a 42.750,- Ft)
A feltételek fennállása esetén sem részesíthető rendkívüli támogatásba a gyermek, ha a
kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek a Gyvt.-ben meghatározott
vagyona van.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az a) pontban meghatározott esetben
a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b) - e) pontok esetében pedig a
többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A
határidők elmulasztása jogvesztő!
Pozitív elbírálás esetén a támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 1000,- Forinttól
10000,- Forintig terjedhet. Egy naptári évben egy gyermekre kifizetett összeg nem haladhatja
meg a 30000,- Ft-ot.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
500
0
5.000
423
0
5.473
2007
570
0
5.700
441
0
5.903
2008
600
0
6.000
375
0
5.126
2009
600
0
6.000
441
0
5.424
2010
620
0
6.200
109
0
542*
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
 Nyári szociális gyermekétkeztetés
Önkormányzatunk évről évre biztosítja és megszervezi a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek számára a nyári szociális gyermekétkeztetést. A támogatás célja, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ne csak a tanév
szorgalmi évében legyen biztosított a legalább egyszeri meleg étkeztetés, hanem a nyári
szünetben is. A támogatás teljes összegét biztosítja az állami normatíva. A bevonható
gyermekek létszámát a SZMM rendelet határozza meg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesített gyermekek létszámának arányában, önkormányzatunk mindig a
maximális létszámban nyújtja a támogatást.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Létszám/fő
Időtartam/munkanap Állami normatíva
Önkormányzati
saját erő
2006
215
30
2.064
0
2007
180
30
1.890
0
2008
190
30
1.995
0
2009
203
54
4.055
0
2010
198
54
3.956*
0
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 Temetési segély
A temetési költségeket viselő személynek nyújtott anyagi támogatás, melynek összege a
helyben szokásos legolcsóbb földbe temetés költségeinek 10%-ánál kevesebb, és 15%-ánál
több nem lehet.
Az előzőeknek megfelelő összeget évente két alkalommal a GYOMASZOLG Ipari park kft.
által közölt adatok alapján határozzuk meg, jelenleg: 15400,- Ft.
A segélyt az a temetési költségeket viselő személy kérheti, aki:
- a haláleset időpontjában települési állandó lakos,
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem a NYM összegének 300%-át nem
haladja meg,
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban
nem részesül.
Ezt a támogatási formát nem kötelező nyújtania az önkormányzatnak, de nálunk ez 1993. óta
élő támogatási forma. A Képviselő-testület a temetési segély összegét 2011. január 01.
napjától a kérelmező jövedelmétől függően sávosan határozza meg, így amennyiben a
kérelmező kevesebb jövedelemmel rendelkezik nagyobb összegű temetési segélyben
részesíthető. A segély legmagasabb összege 50.000.-Ft.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
200
0
2.100
123
0
1.286
2007
200
0
2.100
139
0
1.509
2008
200
0
2.100
125
0
1.413
2009
200
0
2.100
103
0
1.163
2010*
150
0
1.500
67
0
832*
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
 Köztemetés
A település polgármestere közköltséges eltemettetéséről gondoskodik annak a személynek,
akinek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy az, az
eltemettetésről nem gondoskodik.
A táblázatban látható a ciklus időtartamban elrendelt köztemetések száma és költsége.
Látható, hogy a köztemetések száma is emelkedő tendenciát mutat, egyre több családnak
jelent problémát a temetési költségek előteremtése, vállalása. A köztemetések igen kis része,
az amikor nincs hozzátartozó, nincs aki kötelezhető a eltemettetésre, a kérelmeket javarészt
azok a hozzátartozók nyújtják be akik szociális és anyagi helyzetük miatt nem képesek a
temetés kiadásait vállalni. Szolgáltatás jellegűvé vált a köztemetés, elvesztette eredeti
funkcióját, ezt a folyamatot a temetési segély összegének növelésével próbáljuk meg
megállítani, illetve visszafordítani.
Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
2006
20
0
2.500
22
0
138

2007
20
0
2008
30
0
2009
30
0
2010*
35
0
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

2.500
3.500
3.500
4.100

32
19
29
15

0
0
0
0

2.286
3.775
2.330
2.498*

 Adósságcsökkentési támogatás
Ugyancsak önként vállalt feladata az önkormányzatnak, melyet 2004. január 1. napjától
vezetett be.
A támogatás szabályozásának feltételeit 2009. januárban módosította a Képviselő-testület, a
módosítást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 2010. január 01. napján hatályba lépő módosítása tette szükségessé.
A Sztv. törvény módosítása emelte az adósságcsökkentési támogatás maximálisan
megállapítható mértékét 200.000.-Ft-ról 300.000.-Ft-ra. A támogatás összege nem haladhatja
meg az adósságkezelésbe bevont adósság 75 %-át, maximum a 300.000.-Ft-ot. A helyi
rendelet módosításával az adósság 50 %-ában határoztuk meg a támogatás mértékét, így egyegy személy részére kevesebb támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk
bevonni a szolgáltatásba, melyre sajnos szükség van, hiszen egyik évről a másikra 30 %-kal
nőtt az igénylők száma.
·
A Sztv. törvény módosítása csökkentette azt az időtartamot, melynek lejárta után újból
bevonható a kérelmező a szolgáltatásba 12 hónapról 6 hónapra. Több olyan kérelmező van,
aki már harmadjára és még több, aki másodjára is részt vesz az adósságkezelésben. A
várakozási idő csökkentésével várhatóan még többen jönnek vissza. Sok ügyfél eleve számít
az újra igényelhetőségre és ehhez képest nem fizeti a számláit.
A támogatás hatályos szabályozása alapján a támogatást azok kérhetik, akik:
a) a lakóhelyéül szolgáló és tartozással érintett lakása, melyben életvitelszerűen
tartózkodnak, Gyomaendrőd város közigazgatási területén van,
b) lakás célú (közüzemi díj, közös-költség, lakbér) tartozása legalább 6 havi tartozás,
mely meghaladja az 50000,- Ft-ot,
c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg, a NYM összegének
150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át.
d) a településen elismert nagyságú és minőségű lakása van,
e) nem rendelkezik a Sztv.-ben meghatározott vagyonnal
f) vállalják az érintett adósságuk legalább 25%-ának egy összegben, vagy legfeljebb
18 havi részletben való megfizetését,
g) vállalják az adósságkezelési tanácsadóval a folyamatos kapcsolattartást.
A kezelendő adósság felső határa: 600.000,- Ft, az adósságcsökkentés támogatás mértéke a
kezelésbe vont adósság 50 %-a, maximum 300.000.-Ft. Az önkormányzat a megállapított
támogatást közvetlenül a szolgáltató/k-nak utalja, akikkel az együttműködés feltételeiről
keret-megállapodást kötött.
A megállapított adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a
támogatott:
az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti,
az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget.
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Ez esetben ismételten támogatás a megszüntetéstől számított 24 hónapon belül nem
állapítható meg.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Tervezett
Állami
Önk. összesen
normatíva saját
erő
2006
11
653
73
726
2007
12
1.674
200
1.874
2008
50
3.888
432
4.320
2009
90
4752
528
5.280
2010
130
9.000 1.000
10.000
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
Létszám/fő

Adatok e Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önk. összesen
normatíva saját
erő
27
2.412 268
2.680
46
3.387 376
3.763
85
5.054 562
5.616
115
7.677 853
8.530
147
4.992 555
5.547*

A táblázatból látható, hogy az elmúlt öt évben a támogatásban részesülő személyek száma
több mint ötszörösére nőtt. Nemcsak az adósságcsökkentési támogatásnál figyelhető meg az a
tendencia, hogy szélesedik az ügyfélkör, olyan emberek is segítségre szorulnak 2010-ben,
akik öt évvel ezelőtt saját erőből képesek voltak megélhetésüket, a lakásukat érintő kiadásokat
biztosítani.
 Normatív lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.
A jelenleg törvényi szinten szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás, mely
kötelezően ellátandó feladat, 2004. május 1. napjától hatályos.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a NYM összegének 150%-át, és a lakásfenntartás
elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át.
A lakásfenntartás elismert havi költségét a szociális törvényben meghatározott
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata adja.
Elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2010. évben 450,- Ft.
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó maximális összege, a
lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a NYM összegének 50%-át. Tehát a jövedelem
függvényében a megállapítható támogatás százalékosan változik, de legkisebb összege nem
kevesebb, mint 2500,-Ft.
Jogosultság esetén, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a támogatás a
kérelmezőt, melyet egy évre állapít meg a hivatal. A támogatás folyósítása utólag történik.
Természetbeni támogatás esetén a folyósítás a szolgáltató részére történik
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Helyi lakásfenntartási támogatásként a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt rendeletben
szabályozottak szerint szennyvíz gerincvezetékre, illetve az ivóvíz hálózatra történő rákötés
esetén, lakásfenntartási célú, egyszeri támogatás állapítható meg. A helyi lakásfenntartási
támogatás szabályozását ez év októberétől átalakítja a Képviselő-testület, az eddigi támogatást
felváltja a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás, mely támogatással a normatív
lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek részesíthetők 1.000.-ft/hó összegben.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Tervezett
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
2006
450
21.870
2.430
2007
550
32.670
3.630
2008
450
26.730
2.970
2009
450
27.933
3.104
2010
450
25.642
2.849
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

Adatok e Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
674
26.554
2.950
584
23.123
2.569
524
21.406
2.378
537
21.696
2.410
536
13.326*
1.480*

 Elemi csapás
A 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet szabályozza az elemi csapás okozta lakáskárok
helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatást.
A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli
időjárás, vihar, vagy tűz Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található, a káresemény
bekövetkeztekor a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a
lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani, továbbá olyan mérvű
károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti.
Nem tartoznak a támogatási körbe:
- az ingóságok kárai,
- a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű
károk,
- a lakóingatlanban a káreseményt megelőzően létrejött károk,
- a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható felelőtlensége miatt keletkezett károk.
- a nem lakás céljára szolgáló építmény,
- a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség (így különösen: a garázs, a
műhely, az üzlet, a gazdasági épület),
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen
nem lakott ingatlan,
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan.
A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális
helyzete és a települési keretösszeg alapján a polgármester dönt.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

2006

Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Létszám/fő
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
-

141

2007
2008
0
1.000
2009
0
2.000
2010
0
2.000
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

5
3
0

0
0
0

1.032
240
0

 Első lakás megszerzéséhez nyújtható támogatás
Támogatásban azok a fiatal házasok részesíthetők:
- ahol a házastársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be,
- a kapott támogatást Gyomaendrőd közigazgatási területén az első saját tulajdonú lakás
vásárlására, építésére (bővítésére) használják fel,
- akik még nem részesültek támogatásban,
- akik legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak, vagy nyolc éven belül
vállalják a kettő gyermek megszületését,
- akik a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között
egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek.
Nem állapítható meg támogatás, ha:
- a megszerezni, vagy felépíteni kívánt ingatlan meghaladja a család, jogos lakásigényét,
- a kérelmező a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette,
vagy építkezés esetén már rendelkezik használatba vételi engedéllyel, vagy azt a kérelem
elbírálásáig megszerzi,
- a kérelmezőnek vagy a vele együtt költöző személynek önkormányzati lakáson fennállt
bérleti joga – lakbér nem fizetés, vagy egyéb lényeges kötelezettség nem teljesítése okán felmondás miatt szűnt meg,
- a kérelmező nem hitelképes,
- a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a NYM összegének
háromszorosát. (2010. évben 28.500,- Ft x 3 = 85.500,- Ft)
A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 500.000.- Ft, melyből
340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az
alap-lábazat készültségi fokot elérte.
Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 500.000.- Ft.,
melyből 340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható. A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adásvételi szerződés
egy példánya becsatolásra kerül.
A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg a lakásépítéshez
meghatározott maximum összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3
része vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, és csak akkor folyósítható,
ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek.
A támogatásról szerződést és kölcsönszerződést köt az önkormányzat a
támogatottakkal és az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztet be, melynek költsége a
kérelmezőt terheli, ezért került sor ebben az évben a támogatás összegének emelésére.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Létszám/fő

Adatok e Ft-ban
Tervezett
Ténylegesen felhasznált
Állami
Önkormányzati Létszám/fő
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
normatíva
saját erő
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2006
27
0
12.999
33
0
10.730
2007
27
0
13.000
19
0
7.470
2008
21
0
10.000
10
0
3.738
2009
15
0
7.000
8
0
3.480
2010
10
0
5.000
1
0
480
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás
Egyre kevesebb család veszi igénybe az első lakáshoz jutáshoz adható támogatást, melynek
oka elsősorban a gazdasági válságban keresendő.
Összegzés:
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátásokat igénybevevő személyek
létszámának illetve a támogatásokra fordított kiadások növekedéséből látszik az az
országosan megfigyelhető tendencia, hogy tágul a szociális olló, egyre több ember veszi
igénybe az önkormányzat segítségét, egyre több személynek/családnak megélhetési problémát
jelent egy-egy időszakosan jelentkező nagyobb összegű kiadás rendezése. A 2009. évi
gazdasági válság hatása érződik térségünkben is, hiszen egyre több ember válik
munkanélkülivé, és ez által veszélybe kerül a család megélhetése. Nemcsak a magas
munkanélküliség az oka annak, hogy a családok nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, de
megfigyelhető az is, hogy a fizetések reálértéke csökken.
Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 81 db lakás van, melyből:
- szolgálati bérlakás:
18 db,
- szociális bérlakás:
22 db,
- költségalapú bérlakás:
24 db
A szolgálati bérlakások kiutalásának a jogát a képviselő-testület gyakorolja, míg a szociális és
a költségalapú bérlakások kiutalásának a jogát a Képviselő-testület Humánpolitikai
Bizottságára átruházta.
A megüresedett lakások pályáztatása, a pályázatok előterjesztése, a bérleti szerződések
elkészítése, a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, a lakbérhátralékok behajtására tett
intézkedések megtétele a Humánpolitikai Osztály feladatát képezi.
A lakások kezelésével a képviselő-testület a GYOMASZOLG Ipari Park Kft-t bízta meg.
Az alábbi táblázatban a ciklus időtartama alatt megtörtént felújítási és karbantartási
munkákat mutatjuk meg:

2006
Felújítás
Karbantartás
Összesen

száma
db
39
27
66

összege
eFt
6.012
1.180
7.192

Felújított, karbantartott lakások
2007
2008
2009
száma
db
1
12
13

összege
eFt
429
449
878

száma
db
2
10
12

összege
eFt
4.799
1.114
5.913

száma
db
6
11
17

összege
eFt
399
1.330
1.729

2010
száma
db
2
6
8

összege
eFt
1.796
2.561
4.357

Közfoglalkoztatás bemutatás, kitérve a foglalkoztatókra is, munkáltatói helyzet
A közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és
közmunka formájában végezhető.
 Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem
minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek
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teljesítéséről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36.§ (2)
bek.).
 Közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális
fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére 3
– 8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot,
amelynek célja állami, vagy önkormányzati feladat ellátása. A közmunkaprogram
keretében kizárólag álláskeresőket, elsősorban aktív korúak ellátására jogosult
személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók.(49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet)
A benyújtott pályázatok elbírálását követően közmunkavégzés támogatásban részesülhetnek a
központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a
regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a települési
önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, az állami és
önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek, és a
közhasznú társaságok.
 Közhasznú munka: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy
önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő
feladatellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Szabályait az 1991. évi IV.
törvény16/A.§-a határozza meg, valamint a 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet 12-16.§a. A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben
részesülhetnek közhasznú munkavégzés támogatásban, ha a kirendeltség, illetve
kirendeltség és szolgáltató központ által közvetített álláskereső foglalkoztatásra nem
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor.
Mindhárom foglalkoztatási formának nagy jelentősége van, abban hogy megvalósulnak olyan
folyamatosan ellátandó feladatok, mint az önkormányzat kezelésében lévő közterületek
rendbetétele; szemét- és hulladékgyűjtés; járdafelújítások, új járda készítése, padkázás,
játszóterek, virágoskertek, parkok, ligetek, temetők gondozása; vízelvezető csatornák
befogadóinak, illetve átereszeinek tisztítása és karbantartása; túraútvonal évenkénti
megújítása; hó eltakarítás; járdák téli csúszás mentesítése. Időszakosan jelentkező feladatok pl.: ár- és belvízhelyzet, parlagfű szezon, illetve rendezvények előkészítése - során is nagy
segítséget jelentenek a közmunkások.
A 2009. január 1-jei hatállyal módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény értelmében 2009-től jelentősen változott közfoglalkoztatásra
vonatkozó szabályozás. Az eddigiekkel szemben jóval nagyobb hangsúlyt kap a közcélú
foglalkoztatás, amelyet az aktív korúak ellátásában részesítettek köréből merítve, az állami
foglalkoztatási szolgálattal együttműködve kell az önkormányzatoknak megszervezni.
2006-2008 években a közhasznú foglalkoztatás volt a jelentősebb, melyre a forrást pályázatok
benyújtásával teremtette elő az Önkormányzat, míg a közcélú foglalkoztatás előtérbe
kerülésével a közfoglalkoztatási terv elkészítésével és végrehajtásával jut állami támogatáshoz
az önkormányzat a közfoglalkoztatási feladat ellátásához. Az állami támogatás 95 %.
Az Önkormányzat a ciklus időtartama alatt kiemelten kezelte a mind a közhasznú, mind a
közcélú munkavégzést, valamint a közmunka programokban való részvételt is, hisz így a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő embereknek és családjaiknak tud megélhetést
biztosítani. Az alábbi táblázatban láthatjuk a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek
számát, és a közfoglalkoztatásra fordított forrást:
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Év

Közhasznú foglalkoztatás
Létszám (Fő)

Közcélú foglalkoztatás

2006

210

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
38.000

Létszám
(Fő)
40

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
22.000

2007

124

30.000

41

33.000

2008

178

51.032

60

34.151

2009

30

15.459

272

111.749

2010. április 30.

10

2.100

120

32.159

2009. évben először készítette el és az év során meg is valósította az Önkormányzat a
közfoglalkoztatási tervet. Az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva 2010. évben is elkészült
a közfoglalkoztatási terv.
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatottak csak 1,7 %-a került vissza
a munka világába. Ennek oka az lehet, hogy az elmúlt egy évben sem csökkent a
munkanélküliség az országban, így a térségünkben sem, nem jöttek létre új munkahelyek.
Továbbá az, hogy ezeknek az embereknek a nagy része nem rendelkezik semmilyen
szakképzettséggel, valamint az intézmények nem érdekeltek abban, hogy a közfoglalkoztatás
után tovább alkalmazza a munkavállalót, hiszen számítanak a következő rendelkezésre állási
támogatott személyre, akinek a foglalkoztatásának költsége nem az intézmény
költségvetésében jelentkezik.
A 2009 év során szerzett tapasztalatok alapján a munka megszervezésében az alábbi
változtatásokat alkalmaztuk:
- Foglalkoztatás időtartama
Rövidebb időtartamot határoztunk meg a közterületi, szakmunkát nem igénylő munkakörök
esetében: 5 hónap. Ezeknek a személyeknek a motiváltsága alacsony, a segély megtartásához
elegendő időtartamú munkát tartják elfogadhatónak, ez a hozzáállás a munka minőségének
rovására megy. Rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén több RÁT-ban részesülő személyt
tudunk bevonni a közfoglalkoztatásba. Ugyanakkor hosszabb időtartamot határoztunk meg az
intézményeknél: 1 év.
- Brigádvezetők alkalmazása, brigádok kialakítása. 2009. évben két fő közfoglalkoztatás
szervező foglalkoztatását nyertük el pályázaton, a tavalyi tapasztalatok alapján a különböző
közterületi feladatok elvégzéséhez szükséges brigádok kialakítása és egy-egy brigád
vezetésére brigádvezető alkalmazása, hogy a tavalyi évnél jobban koordinálhassuk a
munkavégzést.
A közcélú foglalkoztatás két nagy területen valósul meg:
- A város közterületein folyó munkák, melynek megszervezése a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. feladata
- Az önkormányzati intézmények feladatellátásának segítése céljából elsősorban
takarítói, karbantartási, adminisztratív területen valósul meg.
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Munkáltatói helyzettel kapcsolatos probléma
A közfoglalkoztatás megszervezése az Önkormányzat feladata, így a munkáltató
Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 2009. őszén kerestük meg először a MÁK Békés
megyei Kirendeltségét, mivel az IMIP programban csak a Polgármesteri Hivatal szerepel, így
a közfoglalkoztatott személyekkel kötött munkaszerződésekben munkáltatóként csak a
Polgármesteri H
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok
A Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2006. óta nem változott, viszont az osztály
dolgozóinak személyében több változás történt, nyugdíjazás, gyermekszülés és hivatalon
belüli létszám átcsoportosítás miatt, jelenleg 10 fő az aktív dolgozó, egy fő gyermekgondozási
szabadságon van, valamint 2 fő közcélú foglalkoztatott személy lát el feladatokat az osztályon
belül.
Az osztályon belül változatlanul három szervezeti egység különül el:
a) Intézmény-felügyeleti Iroda – 2 fő aktív dolgozó
b) Gyámhivatal – 2 fő aktív dolgozó
c) Szociális Iroda – 6 fő aktív dolgozó, 1 fő gyermekgondozási szabadságon, 2 fő
közcélú foglalkoztatott személy.
Iskolázottság tekintetében elmondhatjuk, hogy mindhárom szervezeti egységnél főiskolai
végzettségű ügyintézők látják el a feladatot.
A Szociális Iroda munkavégzésében történt változás 2008. novemberében: kialakításra került
az Ügyfélszolgálat, mely ez év 2010. januárjától nyerte el a mostani szervezeti formáját. Ez év
elejétől állandó ügyfélszolgálat működik a Szociális Irodán belül. Az osztályon belül központi
helyen lévő irodában két állandó személy, két állandó számítógépes munkaállomáson fogadja
az ügyfeleket, az összes pénzbeli és természetbeni szociális ellátással kapcsolatos ügyeket egy
helyen lehet intézni, és nem az ügyiratfajtákat feldolgozó ügyintézőknél. Az ügyfélszolgálat
2008-as bevezetését majd a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő átalakítását utóbb
alátámasztotta a Ket. 2009. évi módosítása és a Govsys bevezetése, mely változások jelentős
adminisztratív többletterhet rónak az ügyintézőkre.
Jelenleg az ügyfélszolgálatos feladatokat két fő közcélú foglalkoztatásban résztvevő személy
látja el, az egyik személynek felső, míg a másiknak középfokú végzettséges van.
A Humánpolitikai Osztály feladatkörébe az alábbi jegyzői hatáskörben lévő szociális és
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása, folyósítása,
felülvizsgálata tartozik:
 Időskorúak járadéka
Ez az ellátás a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek
részére nyújtott támogatás. Az igényelheti, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltötte, és:
- havi jövedelme, valamint
- saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg a NYM összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át,
illetve
- egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében a 130%-át.
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Az ellátás havi összege, a fentebb részletezett feltételekhez igazodóan, a NYM összegének
80%-ától, 130%-áig, terjedhet. Az ellátásra való jogosultságot a megállapítástól illetve az
előző felülvizsgálattól számított minden év második évben a hivatal felülvizsgálja.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása

Tervezett
Létszám Állami
Önkor- összesen
/
normatí mányzat
fő
va
i saját
erő
2006
13
3.922
436
4.358
2007
14
4.586
420
5.006
2008
14
4.244
373
4.617
2009
14
5.110
465
5.575
2010
13
4.495
500
4.995
* 2010. június 30. napjáig felhasznált forrás

Adatok e Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
Létszám Állami
Önkor- összesen
/
normatí mányzat
fő
va
i saját
erő
13
3.939
438
4.377
11
3.659
406
4.065
12
3.813
424
4.237
10
3.344
371
3.715
10
1.685
187
1.872*

 Rendszeres szociális segély/aktív korúak ellátása
A rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozás a Sztv. 2008. január 01. napjával
hatályba lépő módosításával nagymértékben átalakult. Új fogalomként bevezetésre került az
aktív korúak ellátása, melyre való jogosultság megállapítása után elsősorban
közfoglalkoztatásból járó munkabér, másodsorban segély folyósítható:
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
Rendelkezésre állási támogatás
 Egészségkárosodottak
rendszeres
 akinek esetében az álláskeresési
szociális segélye
támogatás folyósítási időtartama
lejárt, vagy
 55 év feletti személyek

megelőző két évben az állami
 14 év alatti gyermeket egyedül nevelő
foglalkoztatási szervvel legalább egy
személyek, ha a gyermek nem
év időtartamig együttműködött, vagy
helyezhető el gyermekek napközbeni
ellátását végző intézményben
 rendszeres pénzellátás folyósítása
esetén a
kérelem
benyújtását
megelőzően az állami foglalkoztatási
szervvel legalább három hónapig
együttműködött,
a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és nem rendelkezik a Sztv.-ben
meghatározott vagyonnal.
Együtt kell működnie a Térségi Humánsegítő Együtt kell működnie a Munkaügyi
Központtal, egészségi állapota miatt nem kell Kirendeltséggel, és vállalnia kell a
részt vennie a közfoglalkoztatásban, de az közfoglalkoztatásban való részvételt. Minden
ügyfél kérheti a rendszeres szociális segély RÁT-ban részesülő személynek évi 90 napot
helyett a rendelkezésre állási támogatást, de kell a közfoglalkoztatásban dolgoznia
akkor vállalnia kell a közcélú munkát.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
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Adatok E Ft-ban
Ténylegesen felhasznált
RSZS
aktív Támogatott RÁT
Egészségkárosodott 55 feletti
korú
nem álláskereső
RSZS
RSZS
foglalkoztatott
2006
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2007
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2008
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2009
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen
2010
Létszám
Állami
normatíva
Önk. Saját
erő
összesen

285
58.466

-

-

17
4.362

-

6.496

-

-

485

-

64.962

-

-

4.847

-

347
93.109

-

-

17
5.278

-

10.345

-

-

586

-

103.454

-

-

5.864

-

367
109.996

13
346

-

25
8289

-

12.222

87

-

921

-

122.218

432

-

9.210

-

59
15.888

8
269

336
88.394

19
6.762

19
5.080

3.972

67

22.098

751

564

19.860

336

110.492

7.513

5.644

-

-

519
63.912

17
3.269

42
5.556

-

-

15.978

363

617

-

-

79.890

3.632

6.173

Az aktív korúak ellátására jogosult személyek számának folyamatos emelkedése figyelhető
meg a ciklus időtartama alatt. Különösen a 2008 évet követően, hiszen ehhez a létszámhoz
még hozzá kell adni a közfoglalkoztatásban részt vevők számát, amely 2009-ben átlag 158 fő
volt. A jelentős létszámemelkedés okát a munkanélküliség emelkedésének tudhatjuk be.
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 Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó (Ptk. 685. § b) pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás.
 Alanyi jogon ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
 Méltányossági alapon kaphat ápolási díjat az a hozzátartozó, aki tartósan beteg 18 év
feletti hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, és emiatt a Munka
törvénykönyvében meghatározottak szerint fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe,
feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi jövedelem a NYM összegét,
egyedülálló esetében annak 150%-át nem haladja meg. Méltányossági ápolási díj nem
kötelezően ellátandó feladat, melyet az önkormányzat 2009 szeptemberétől nem
biztosít.
A fokozott ápolási igényt a kérelem nyomtatványon kell jelezni. Ebben az esetben a beteg
önellátó képességének vizsgálatát kérésünkre a Megyei Módszertani Otthon végzi el, és az
általa kiállított szakvélemény alapján lehet a magasabb összegű ápolási díjat megállapítani.
Alanyi jogon járó ápolási díj esetén az ellátás havi bruttó összege megegyezik a NYM
összegével, (28.500,- Ft) melyből 8,5% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Fokozott ápolást igénylő esetében az ellátás havi bruttó összege megegyezik a NYM
összegének 130%-ával, melyből 8,5% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Méltányossági alapon megállapított ápolási díj esetén az ellátás havi összege a NYM
összegének 80%-a. A nyugdíjjárulék ebben az esetben is 8,5%.
Az ápolási díjon töltött idő, szolgálati időre jogosít.
Az ápolási díjra való jogosultságot a hivatal kétévente legalább egyszer felülvizsgálja,
melynek határideje, a megállapítást, illetve az előző felülvizsgálatot követő második év
március 31. napja. Önkormányzatunk élt a Sztv.-ben biztosított ellenőrzési lehetőséggel,
miszerint az ápolást végző személy teljesíti-e ápolási kötelezettségét. Az ellenőrzést évente
egy alkalommal a Térségi Szociális Gondozási Központ területi szociális gondozó végzi,
melynek eredményéről írásban jelentést készít az Önkormányzat számára. Az első ellenőrzés
2009. évben lezajlott, melynek eredményeképpen 2 főnek szüntettük meg az ápolási díjra való
jogosultságát:
- mind az ápolt, mind az ápoló személy elköltözött Gyomaendrődről, és ezt nem jelentette
be az előírt 15 napos határidőn belül
- a másik esetben az ápolt személy nem tett eleget ápolási kötelezettségének. Az ápolt
személy megfellebbezte az első fokú döntést. A fellebbezési eljárásban a a DARÁH
részben helybenhagyta döntésünket, a határozat rendelkező részét, a tulajdonképpeni
döntést helybenhagyta, ugyanakkor a határozat indoklási részét kicserélte, és egy sokkal
részletesebb, a bizonyítékokat felsorakoztató indoklást fogalmazott meg.
A támogatásra fordított önkormányzati saját erő alakulása, ellátottak számának alakulása
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Adatok e Ft-ban eü hozzájárulás nélkül
Ténylegesen felhasznált

Tervezett
Létszám/
fő

Állami
normatíva

Önkorm.
saját erő

összesen

Létszám/
fő

2006
alanyi
55
14.483
2.983
17.466
79
méltány
5
0
1.236
1.236
9
os
2007
alanyi
65
20.268
2.252
22.520
90
méltány
8
0
2.074
2.074
6
os
2008
alanyi
85
26.009
4.258
30.267
96
méltány
1
os
2009
alanyi
90
28.788
4.628
33.416
115
méltány
2
os
2010
alanyi
97
26.573
8.858
35.431
101
* 2010. június 30. napjáig ténylegesen felhasznált forrás

Állami
normatíva

Önkorm.
saját erő

összesen

15.085
0

1.676
1.350

16.761
1.350

19.742
0

2.193
652

21.935
652

22.402
0

2.489
25

24.891
25

22.867
0

5.717
133

28.584
133

13.384

3.346

16.730*

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006. január 1. napjától a település jegyzője a gyermek szociális helyzete alapján rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg maximum egy év
időtartamra.
A kedvezményre való jogosultság birtokában veheti igénybe a gyermek/a fiatal (maximum
25. éves korig, nappali tagozaton tanulmányokat folytató) a nevelési, oktatási intézmények
útján, és az önkormányzat által biztosított kedvezményeket. (étkezési térítési díj,
tankönyvtámogatás)
A kedvezményben részesülő ellátottak számának alakulása:
2006
2007
Gyermekvédelmi kedvezményben
805
890
részesülő gyermekek száma
*2010. I. féléves adat

2008
912

2009
922

2010
938*

Az ellátásban részesülő gyermekek létszáma a ciklus időtartama alatt folyamatos emelkedést
mutat, mely tendencia a többi pénzbeli ellátásnál is megfigyelhető, azt mutatja, hogy egyre
több gyermekes család küzd megélhetési problémákkal.
 Közgyógyellátás
Az arra rászoruló személyeknek nyújtható természetbeni szociális ellátás, melyből az alanyi
és normatív támogatást teljes mértékben az állam finanszírozza, míg a méltányossági alapon
nyújtható közgyógyellátásra való jogosultsági feltételeket a települési önkormányzatok
rendeletben szabályozhatják az adott jogszabályi keretek között. Ez utóbbi forma költségeiből
30 %- ot a helyi önkormányzatoknak kell biztosítani.
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Önkormányzatunk 2008. szeptemberétől biztosítja a méltányossági közgyógyellátást,
melynek megállapításához egyre többen nyújtják kérelmüket. Alanyi jogon az alábbi
személyek részesülhetnek közgyógyellátásban:

az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;

a egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyben részesülő;

a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

a központi szociális segélyben részesülő;

a rokkantsági járadékos;

az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban;

az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi
pótlékban részesül.
Normatív közgyógyellátásnál már vizsgálni kell a kérelmező jövedelmi helyzetét és
gyógyszerköltségét:
 Jövedelemhatár egyedülélő: 42.750.-Ft
 Jövedelemhatár család: 28.500.-Ft
 Gyógyszerköltségnek 2.850.-Ft-ot meg kell haladnia
Méltányos közgyógyellátás az előzőnél kedvezőbb feltételeket biztosít:
 Jövedelemhatár egyedülélő: 57.000.-Ft
 Jövedelemhatár család: 42.750.-Ft
 Gyógyszerköltségnek 5.000.-Ft-ot meg kell haladnia.
Az alábbi táblázatban a ciklus időtartama alatt a három jogcímen közgyógyellátásban
részesülő személyek létszámát mutatjuk be:
2006
Alanyi
970
Normatív
191
méltányossági
*2010. I. féléves adat

2007
920
181
-

2008
1008
176
28

2009
797
169
68

2010
780
133
74*

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
2007. január 1. napjától induló új ellátási forma. Akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén, a 150%-át nem haladja
meg, és nem rendelkezik vagyonnal, a szolgáltatás igénybevétele céljából szociális
rászorultságot állapít meg, hatósági bizonyítvány kiállításával a polgármester, illetve 2008.
január 1. napjától a jegyző. Az ellátásnak költségvetési vonzata nincs.

Jogosult
személyek
száma
*2010. I. féléves adat

2006
--

2007
113
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2008
237

2009
276

2010*
218

 Mozgássérültek közlekedési kedvezményei
A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményei:
a) személygépkocsi szerzési támogatása – jogosultságot a település Jegyzője, a támogatást
DARÁH Szociális és Gyámhivatala állapítja meg.
b) személygépkocsi átalakítási támogatás - jogosultságot a település Jegyzője, a támogatást
DARÁH Szociális és Gyámhivatala állapítja meg.
c) közlekedési támogatás – település jegyzője állapítja meg a támogatást.
A szerzési támogatás belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem
haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb
2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei rehabilitációs főorvos
javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű, illetőleg a
járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz nyújtott hozzájárulás.
A támogatás mértéke a vételár 60%-a, legfeljebb azonban 300 000 forint.
Szerzési támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható.
Az átalakítási támogatás a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag
automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá a
személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos
mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 forint.
Átalakítási támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek
részleges támogatása. Mértéke:
Életkor
év
1 -62
62

Tanul, dolgozik
támogatás Ft/év
24 500
7 000

Inaktív támogatás
Ft/év
7 000
7 000

Mértéke a családfenntartói támogatással együtt:
Életkor
Tanul, dolgozik
Inaktív támogatás
év
támogatás Ft/év
Ft/év
1-62
28 000
10 500
62
10 500
10 500
A kérelmeket mindhárom kedvezményre minden év április 30. napjáig lehet benyújtani. A
határidő jogvesztő. Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett
be, arra az évre a közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő
hó 1. napjától kell megállapítani.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
fogyatékossági támogatásban részesül.

Átalakítási támogatás fő
Szerzési támogatás fő
Közlekedési támogatás
Létszám/fő
Állami normatíva 100 %
E Ft-ban

2006
46

2007
39

2008
37

2009
21

2010
29

466

437

370

311

313

4.378

4.267

3.944

3.235

3.059
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Gyámhivatal
Elsőfokú gyámhatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. A
gyámhatóság magába foglalja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatal
feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzat jegyzője elsősorban a prevencióval
összefüggő és az azonnali intézkedést igénylő ügyekben, míg a gyámhivatal a felügyeleti és
az ellenőrző ügyekben jár el.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások valamint a hatósági
intézkedések biztosítják.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala, - amely ellátja a
jegyzői feladat- és hatásköröket is - 1997. november 1. napjától működik, jelenleg 2 fővel.
Gyomaendrőd körzetébe tartozik Hunya község.
A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozik:
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
- ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása,
- a gyámhivatal felkérésére gyámsági, gondnoksági ügyekben leltározási feladatok elvégzése,
- környezettanulmányok készítése, közreműködés a gyámhivatali határozatok
végrehajtásában,
- szülői nyilatkozatok felvétele ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz,
- dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
- azonnali intézkedést igénylő esetben a gyermeket elhelyezi különélő másik szülőnél, más
hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél - ha erre nincs mód gyermekotthonba, vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonába
- szakértőt rendel, ment fel és megállapítja a szakértői díjat,
- közreműködik a gyermektartásdíj igény érvényesítésében, a gondozási díj és megelőlegezett
- dönt a családi pótlék meghatározott részének természetbeni formában történő nyújtásáról,
gyermektartásdíj behajtásában,
- ellátja továbbá mindazokat a faladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet
hatáskörébe utal.
A jegyzői hatáskörből kiemeljük a védelembe vételt, mint az egyik legfontosabb
területet. 2006-os évhez képest jelentős mértékben növekedett a védelembe vett
kiskorúak száma (2006-os év: 11, 2007-es év: 51, 2008-as 50 és a 2009-es év: 23). A 2009.
évben több védelembe vett kiskorú átmeneti nevelésbe került a szülők súlyos
veszélyeztető életvitele miatt. Ezen családokra jellemző, hogy több gyermeket (6-14) is
nevelnek.
A védelembe vett családokban egyre súlyosabb problémákkal találkozunk, a hátrányos
helyzetű családokban a kilátástalanak vélt helyzet fokozta az alkoholt fogyasztását és ez
által még több probléma lépett fel a családok életében (anyagi ellehetetlenülés,
konfliktushelyzetek, bántalmazás).
A városi gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:
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A gyermekek védelmének érdekében
 elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más
hozzátartozónál, vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs
mód - gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben,
 megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
 dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és
megváltoztatásáról,
 átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos) gyámot
rendel,
 tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos) gyámot rendel,
 dönt az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
 figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolattartásának
alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való
együttműködését,
 dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről,
 dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
 dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
 megállapítja az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,
 dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermeknevelési
felügyeletről,
 közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
 eljár eredménytelen védelembe vételről szóló jegyzői értesítés alapján.
A gyermekek védelmének érdekében tett intézkedések vonatkozásában megállapítható
mind az ideiglenes hatályú elhelyezések, mind az átmeneti nevelések száma növekedő
tendenciát mutatott 2006 és 2009 között. Ideiglenes hatályú elhelyezések száma: 2006-os
év 3, 2007-es év 10, 2008-as év 5 és 2009-es év 11 fő. Átmeneti nevelések száma: 2006-os
év 10, 2007-es év 10, 2008-os év 17 és 2009-es év 38 fő.
A fentebb említett statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt években
egyre súlyosabb veszélyeztető körülmények voltak (pl.: italozó életmód, bántalmazás,
játékszenvedély, elhanyagolás), amelyek növekedő számú kiskorú kiemelését
eredményezték családjukból.
Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt:
 az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
 a gyermektartásdíj megelőlegezéséről
A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerül sor, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen
megállapította, azonban a kötelezett rendszeres jövedelmére vezetett behajtás átmenetileg
lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást
biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a jogszabályban meghatározottakat.
A támogatás mértéke általában megegyezik a bírósági határozatban megállapított
gyermektartásdíj összegével, azonban ettől el lehet térni, de az előlegezett összeg ekkor sem
lehet kevesebb a bíróság által megállapított összeg 50%-ánál. A folyósítás időtartama a
kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb
azonban három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása - egy alkalommal legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető. A kötelezett meghatározott kamattal
együtt köteles az előlegezett összeget az államnak megtéríteni.
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Otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti, tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt
lakáshoz jutását, tartós lakhatásának megoldását elősegítse. Támogatásra jogosult az a fiatal
felnőtt, akinek legalább 3 éves megszakítás nélküli nevelésbe vétele nagykorúvá válásával
szűnt meg és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. A fiatal felnőtt kivételesen akkor is
jogosult erre az ellátási formára, ha 2 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére árvasága
miatt került sor. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez és a fiatal felnőtt
vagyoni viszonyaihoz igazodik. A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal
felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház,
tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel
járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati
bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag támogatott
lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön
egyösszegű törlesztésére. Indokolt esetben az otthonteremtési támogatás felhasználható a
tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt ellátását biztosító, vagy fogyatékos fiatal felnőtt
megfelelő ellátást biztosító bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri
hozzájárulásra is.
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:
 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
 megállapítja a gyermek családi és utónevét,
 hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására
irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel,
 a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 41.§-a alapján
megállapítja, az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a
képzelt apa adatait. .
A családi jogállás rendezésére irányuló eljárások száma is emelkedett az elmúlt 4 évben.
Egyre több gyermek születik rendezetlen családi jogállással, valamint az előzetes apai
elismerések száma is növekedett, amelyből arra lehet következtetni, hogy többen
vállalnak gyermeket házasságon kívül.
A jelenleg kialakult társadalmi viszonyok között a család, mint intézmény jelentősége
csökkent.
Családi jogállással kapcsolatos eljárások: 2006-os év 20, 2007-es év 29, 2008-as év 22 és
2009-es év 44 eset
Az örökbefogadással kapcsolatban:
 dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozó alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli
az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
 dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
 elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
 dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
 dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
 kérelemre felvilágosítást adhat a vérszerinti szülő adatairól.
Az örökbefogadásra váróak száma minden évben meghaladja az örökbe fogadható
gyermekek számát.
Az elmúlt időszakban kevesebb születésszám és kevesebb lemondó nyilatkozat volt az
örökbefogadáshoz.
Az átmeneti neveltek kiskorúak esetében lehetőség van az örökbefogadásra, azonban a
hatályos jogszabályok ennek lehetőségét rendkívül leszűkítik.
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Pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
 a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
 a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
 a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
 a gyermek örökbefogadásának felbontása,
 a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése és annak megszüntetése,
 a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
Feljelentést tesz:
 a gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása,
 a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt.
A 2009-es évben több esetben került sor kiskorú bántalmazása, veszélyeztetése miatti
feljelentésre. A gazdasági nehézségek, a családon belül növekvő feszültségek egyre
inkább generálták az erőszakos cselekedeteket.
A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban:
 dönt a gyermek és a szülő, illetve más jogosult személy kapcsolattartásáról,
 intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás
végrehatásáról,
 dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői
felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutnak egyetértésre,
 hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
 jóváhagyja a gyerek végleges külföldre távozására vonatkozó jognyilatkozatot,
 engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási
hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban
kiadott engedélyt,
 dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
 eljár a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos
ügyben,
 engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési
tevékenység keretében történő foglalkoztatását.
Hatóságunk előtt egyre többen állapodnak szülői felügyeleti jog gyakorlásának
kérdésében és egyre több értesítést kapunk az illetékes bíróságtól gyermekelhelyezésre
irányulóan. Ez is azt igazolja, hogy a család, mint társadalmi egység jelentősége
csökkent.
A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban:
 a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
 ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
 irányítja és felügyeli a gyám, hivatásos gyám tevékenységét,
 felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, gondnokot,
 külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, eseti gondnokot,
zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és
méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
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A gyámoltak száma 2006-os évben 35, 2007-es évben 36. 2008-as évben 48 és 2009-es
évben 75 kiskorú volt. A gyámság alatt álló kiskorúak számának növekedése összefügg a
megemelkedett gyermekelhelyezésekkel, melyeket a családokon belüli veszélyeztető
körülmények indokoltak.
A gondnokoltak száma a 2006-os évben 64, 2007-es évben 75, a 2008-as évben 48 és a
2009-es évben 49 fő volt.
A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állóak száma csökkenő tendenciát mutat,
tekintettel arra, hogy a hatályos gyámügyi jogszabályok értelmében a gondnokolt
állandó lakcíme határozza meg az illetékességet. Több gondnokoltunk lett elhelyezve
szakosított otthonban vidéken, ahol állandó lakcímre jelentik be őket.
A vagyonkezeléssel kapcsolatban:
 dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénz-vagyonának gyámi fenntartásos betétben
vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról,
államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben
kezelésről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
 dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata
érvényességéhez szükséges jóváhagyásáról,
 rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek
vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
 elbírálja a rendszeres és eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
 közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű
jogával kapcsolatos ügyekben,
 közreműködik a hagyatéki eljárásban.
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak és gondnokoltak száma 2006-ban 274, 2007-ben 248,
2008-ban 226 és 2009-ben 208 fő volt. Az ingatlan tulajdonjoggal kapcsolatos eljárások
száma (adásvétel, megterhelés) a 2009-es évben jelentősen lecsökkent, tekintettel a
kialakult gazdasági helyzetre. Az ingatlan vagyonnal kapcsolatos eljárások száma 2006ban 27, 2007-ben 23, 2008-ban 23 és 2009-ben 11 eset.
Külső ellenőrzések bemutatása az egyes területeknél
Humánpolitikai osztály
Intézményfelügyeleti iroda
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya OKM-7971-1/2010.
ügyiratszámú megbízó levele alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál ellenőrzést
végzett, Kiss László - közművelődési szakértő személyében. A vizsgálatra a Közművelődési
Főosztály 2010. évi vizsgálati programja szerint, a 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet 2.§ában foglaltaknak megfelelően került sor.
A megjelölt feladat, az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
vezetett közművelődési intézmények - tevékenységek 2002-ben elvégzett szakfelügyeleti
vizsgálathoz kapcsolódó utóellenőrzés.
Az alábbi dokumentumok kerültek átvizsgálásra:
helyi közművelődési rendelet,
intézményi dokumentáció (alapító okirat, SZMSZ, éves munkaterv/ek/, beszámoló/k/,
kinevezések, besorolások, továbbképzési terv)
közművelődési megállapodás(ok),
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önkormányzati költségvetési rendelet (a közművelődési-közgyűjteményi normatíva
felhasználása 2009-ben),
a Testület által készített és elnyert pályázatok (NKÖM, NKA, stb.), érdekeltségnövelő
támogatás, közművelődést pártoló, szakmai pályázatok összege és felhasználása 2009-ben),
közművelődési statisztikai jelentés a 2009. évről.
A vizsgálat lezárását alátámasztó pozitív összegzés szóban megtörtént. Az írásos összegzés a
későbbiekben várható.
Ellenőrzés
időpontja
2009. 08.
18.

Ellenőrzést végző
Ellenőrzés
intézmény/szervezet
célterülete
DARÁH Szociális
Gyermekjóléti
és Gyámhivatala
intézmények
működési
engedélyezési
gyakorlatának
vizsgálata

Ellenőrzés
megállapítása
4 ügyirat ellenőrzése
történt meg. Az
eljárások a hatályos
jogszabályok
figyelembevételével, a
határidő betartásával
történnek. A
jogszabályban foglalt
ellenőrzési
kötelezettségnek nem
tett eleget

Megtett
intézkedések
Az intézmények
ellenőrzése
megtörtént

Gyámhivatal
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása:
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltségének
Szociális és Gyámhivatala minden évben végez ellenőrzéseket, illetve adatszolgáltatást kér.
Az elmúlt négy évben vizsgálták az eseti-, ügygondnok kirendelésére, a védelembe vételre,
ideiglenes hatályú elhelyezésre, átmeneti nevelésre vonatkozó eljárásokat. Az ügyészség is
vizsgálta 2009. évben a gondnokság alá helyezést igénylő személyek vagyonának védelmével
kapcsolatban a gyámhatósági eljárások törvényességét, az ellenőrzés eredményeképpen
kifogást nem emeltek. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében lefolytatott
eljárásokat folyamatosan bekéri a Szarvasi Városi Ügyészség.
Szociális iroda
Ellenőrzés
időpontja
2008. 11. 24.

2008. 10. 30.

Ellenőrzést végző
intézmény/szerve
zet
DARÁH
Szociális és
Gyámhivatala

DARÁH
Szociális és
Gyámhivatala

Ellenőrzés
célterülete
Ágazati
azonosítók
feltüntetésével
kapcsolatos
témavizsgálat
Szociális
intézmények
működési
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Ellenőrzés
megállapítása
A működési
engedélyeket az
engedélyes ágazati
azonosítójának
feltüntetése céljából
módosításra került
A vizsgált 2007-es
évben engedélyezési
eljárás nem volt,

Megtett
intézkedések
Apróbb
hiányosságok
pótlása a
Szociális
Regiszterben
A megadott
határidőn belül
az intézmény

engedélyezése

2008.09.08.

2008.08.18.

2008.08.18.

2009.05.26.

2009. 05.2627

2009.08.10

ellenőrzési
ellenőrzése
feladatainak nem tett megtörtént
eleget.
DARÁH
Rendszeres
A rendszeres
-Szociális és
szociális segéllyel szociális segély
Gyámhivatala
kapcsolatos
vizsgált ügyeiben
hatósági
magas szintű,
tevékenyég
mintaszerű
ellenőrzése
ügyintézés és
pontos, precíz
jogalkalmazói
gyakorlat volt
tapasztalható.
Térségi Szociális Gondozási Központtal kapcsolatos ellenőrzések
Foglalkoztatási és Közösség ellátás
Működés teljes körű A hiányosságok
Szociális Hivatal ellenőrzése
vizsgálata
megszüntetésére
(továbbiakban
megtörtént, apróbb
mind a fenntartó
FSZH)
hiányosságokat tárt
mind az
fel
intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket.
FSZH
Támogató
Működés teljes körű A hiányosságok
szolgálat
vizsgálata
megszüntetésére
ellenőrzése
megtörtént, apróbb
mind a fenntartó
hiányosságokat tárt
mind az
fel
intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket.
DARÁH
Támogató
Vonatkozó
Szociális és
szolgáltatás
jogszabályoknak
Gyámhivatala
szakmai
megfelelően, jól
ellenőrzése
működik.
DARÁH
Intézmény
Intézmény tárgyi
A hiányosságok
Szociális és
szakmai
feltételei
megszüntetésére
Gyámhivatala
ellenőrzése
megfelelőek,
mind a fenntartó
személyi feltételek,
mind az
szakmai
intézmény
dokumentáció és
határidőben
térítési díj
megtette a
megállapítása
szükséges
tekintetében
intézkedéseket
hiányosságok
FSZH
Házi
Működés teljes körű A hiányosságok
segítségnyújtás,
vizsgálata
megszüntetésére
tanyagondnoki
megtörtént, apróbb
mind a fenntartó
szolgáltatás,
hiányosságokat tárt
mind az
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2010. 03.01.

nappali ellátás
működésének és
az ellátotti jogok
érvényesülésének
hatósági
ellenőrzése
Támogató
szolgálat
működésének
hatósági
ellenőrzése

FSZH

fel

intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket

Tárgyi feltételek
megfelelőek,
dokumentációs rend
hiányos, személyi
feltételek részben
megfelelőek,
ellátotti jogi
előírásokat betartja
az intézmény.

A hiányosságok
megszüntetésére
mind a fenntartó
mind az
intézmény
határidőben
megtette a
szükséges
intézkedéseket

Ügyiratforgalom, jogorvoslatok száma, eredménye
Az alábbi táblázatokban a Humánpolitikai Osztály, illetve a Gyámhivatal ügyiratforgalmát, és
a jogorvoslatok alakulását mutatjuk be a ciklus időtartama alatt, a táblázat tartalmazza mind a
polgármesteri, mind a jegyzői hatáskörben lévő szociális ügyköröket:


Humánpolitikai Osztály
Alapszámmal iktatott

2006
2007
2008
2009

2006
Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma
Megjegyzés

Ügyiratforgalom
Alszámmal iktatott
6.587
4.759
4641
4.645

Döntést hozó
polgármester
bizottság

jegyző
1.559

6.365

2

13

2 határozatot a 10 határozat
2. fok
saját
helybenhagyott hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 3
határozatot a 2.
fok
helybenhagyott
Döntést hozó
160

9.825
8.079
10533
11.228

Összesen
Képviselőtestület
33
14

7.971

15

Összesen

2007

jegyző

polgármester

bizottság

Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma
Megjegyzés

2.270

2.355

42

19

7

18 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 1
határozatot a 2.
fok
megváltoztatott

5 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 2
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta
Döntést hozó
polgármester
bizottság

2008
Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma
Megjegyzés

2009
Első fokú
határozatok
száma
Ebből
megtámadott
határozatok
száma

jegyző

1.418

11

29

jegyző

4.671

26

3.072

10 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 1
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta

Képviselőtestület
4

Összesen
Képviselőtestület
40

1730

2

25

161

4.533

40

22 határozat
saját
hatáskörben
módosított,
vagy
visszavont, 6
határozatot a 2.
fok
helybenhagyott,
1 határozatot a
bíróság
helybenhagyott
Döntést hozó
polgármester
bizottság

3247

3

Összesen
Képviselőtestület
4

7

4988

27

Megjegyzés

21 határozat
saját
hatáskörben
módosított
vagy
visszavont, 4
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta
2010. I. félévében jegyzői hatáskörben nem volt fellebbezés, polgármesteri hatáskörben 4
fellebbezés volt:
- első lakás megszerzéséhez nyújtott támogatás ügyben 1db – II. fok helybenhagyta az első
fokú határozatot.
- átmeneti segély ügyben 3 db – II. fok helybenhagyta az első fokú határozatot.


A határozatok
saját
hatáskörben
módosításra
kerültek

Gyámhivatal
Alapszámmal iktatott

2006
2007
2008
2009

Döntést hozó
jegyző

gyámhivatal

2006

60

429

2007

65

368

2008

76

266

2009

88

463

Ügyiratforgalom
Alszámmal iktatott
421
408
398
469

3.264
2.992
2.873
3.902

Ebből megtámadott határozatok
száma
jegyző
gyámhivatal
1 a határozat
0
saját hatáskörben
módosításra
került
1 - a határozatot
3 - mindhárom
a 2. fok
határozatot a 2.
helybenhagyta
fok
helybenhagyta
0
1 – a határozatot
a 2. fok
helybenhagyta
0
2 - mindkét
határozatot a 2.
fok
helybenhagyta

2010. év első felében védelembe vétellel kapcsolatos ügyfajtában egy ügyben volt
fellebbezés, mely eljárás során a II. fok az első fokú határozatot helybenhagyta.
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X. HATÓSÁGI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 2006. JÚLIUS 1-JÉTŐL 2010. JÚNIUS
30-IG
A Hatósági Osztály továbbra is jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat lát el. A fenti időszakot
vizsgálva megállapítható, hogy az ügyfélforgalom, az intézendő ügyek száma évről-évre
növekszik, amit a beszámolóban lévő táblázatok is szemléltetnek. Régi feladatok
megszűnnek, de helyettük új feladatokat kap az osztály. A dolgozók létszáma jelenleg 16 fő,
ebből ügyintézői munkát végez 10 fő (egy személy jelenleg szülési szabadságon van), az
iktatási feladatokat 4 fő látja el, 1 fő telefonközpontos és postázó, 1 fő gépkocsivezetői
feladatokat végez. Az osztály dolgozói közül 4 fő felsőfokú végzettséggel 11 fő középfokú
végzettséggel rendelkezik. Az ügyintézők a szükséges alapvizsgával és szakvizsgával
rendelkeznek.
Feladatok bemutatás
Okmányiroda
Okmányiroda 2000. július 1-jétől működik városunkban. Jelenleg Örménykút és Hunya
Községek Körjegyzősége tartozik még körzetünkbe.
Az okmányirodai feladatokat 4 fő ügyintéző látja el, mely az induláshoz viszonyítva 1 fő
létszámcsökkenést jelent. Az egy főre jutó feladatok száma megnőtt, egyrészt a
jogszabályok megváltozása miatt, másrészt azért, mert az okmányiroda a körzetközponti
feladatokon túlmenően általános igazgatási feladatokat is ellát.
Valamennyi ügyintéző nyilvántartási és okmány ügyintézői OKJ-s szakképesítéssel, az
irodavezető felsőfokú végzettséggel is rendelkezik. Az ügyintézők helyettesítése az irodán
belül megoldott. Külön ügykezelőt nem foglalkoztatnak.
Az iroda munkatársai az okmányirodai feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által kiépített számítástechnikai
hálózaton és eszközökön végzik, a jogszabályban rögzített biztonsági rendszabályok
betartásával, az irodában kiépített biztonsági eszközök folyamatos alkalmazásával.
A KEKKH 6 munkaállomást biztosított az Okmányiroda részére. Ebből 1 gép az
anyakönyvvezető használatában van. 4 munkaállomáson folyik az ügyfélfogadás, 1
számítógép a választási feladatokra van fenntartva.
A gépeket központilag rendszeresen karbantartják, 2008-ban teljes körű amortizációs
cserén estek át.
Az iroda riasztóberendezéssel ellátott, az ablakok ráccsal vannak felszerelve, az
okmányokat az ügyintézők páncélszekrényben tárolják, ezzel eleget téve a biztonsági
előírásoknak.
2009. évben került felújításra az okmányiroda. A helyiségek ki lettek festve, és új
bútorokat is kaptak. Az akadálymentesítés megoldott.
2009. októberében került az irodába beépítésre a Sequence ügyfélirányító rendszer.
A rendszer segítségével a személyesen megjelent, a www.gyomaendrod.hu, valamint a
www.magyarorszag.hu oldalon elektronikusan bejelentkezett ügyfeleket lehet megfelelő
sorrendben behívni, így az ügyfelek számára is kiszámítható lett, hogy előre láthatóan
mennyit kell várakozniuk az ügyintézésre.
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Az okmányok kiállításához szükséges eljárási illetéket továbbra is csak csekken lehet
befizetni a postán. A bankkártyás fizetés lehetőségét a KEKKH-nak kellene biztosítania.
A POS terminálok végpontjai 2009 évben kiépítésre kerültek, telepítésükre azonban még
nem került sor.
Okmányirodánkat az alábbi esetekben ellenőrizték külső szervek.
1) 2008. október 30. Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei
Kirendeltsége ellenőrzésének célja a személyi-adat és lakcím-nyilvántartási tevékenység
ellenőrzése volt.
Az ellenőrzés megállapítása: „Gyomaendrőd városban az anyakönyvi, személyi-adat és
lakcím-nyilvántartási tevékenységet végző ügyintézők szakmai tudása, felkészültsége
kiemelkedően magas színvonalú, a szakma iránti szeretetük, lelkiismeretességük,
pontosságuk példaértékű.”
2) KEKKH 2009. márciusában végzett átfogó ellenőrzést. Az ellenőrzés összegzésében a
Hivatal megállapította, hogy az iroda elhelyezési körülményei technikai felszereltsége
megfelelő. Az ügyintézők feladataikat szakmailag megfelelő színvonalon, és a jogszabályi
előírásoknak megfelelően látják el. Javasolták az ügyfélfogadási rend átgondolását, adott
esetben megváltoztatását. Egy ügyfélmentes nap, vagy legalább a kedd, csütörtök, pénteki
napok délutánjainak biztosítását kérték a háttérfeladatok biztosítására. Összegezve az
okmányirodai ügyintézés színvonalát jónak találták.
3) 2009. májusában a Szarvasi Városi Ügyészség megvizsgálta a gépjárművek
tulajdonosának és üzembentartójának személyében bekövetkező, a kötelezettek által be
nem jelentett változások nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági eljárások
törvényességét. A vizsgálat 200 eljárásra terjedt ki. A vizsgálat során 2 jogszabálysértő
gyakorlatot tárt fel, valamint 5 csekély jelentőségű jogszabálysértést és
jogszabálysértésnek nem minősülő hiányosságot észlelt az ügyészség.
A jogszabálysértő gyakorlatok megszüntetésre kerültek.
4) 2009. októberében az APEH Adó- és Illetékügyi Főosztálya végzett az eljárási
illetékekkel kapcsolatos ellenőrzést. Az ellenőrzéskor mindent rendben találtak.
5) 2010. márciusában szintén az APEH ellenőrizte az illetékek lerovását, és az
illetékbélyegek jogszabálynak megfelelő érzéktelenítését. Az ellenőrzés szabálytalanságot
nem talált.
Az alábbiakban részletes beszámoló található az Okmányiroda feladatairól. A statisztikai
adatokat bemutató táblázatok, amennyiben nincsenek évre lebontva, a beszámoló
időszakát lefedő számadatokat tartalmazza.
Körzetközponti jegyzői hatáskörben végzett feladatok
1) Személyazonosító igazolvány
A személyi igazolvány ügyintézésben a 2008. évi CXIII. Tv. és a 117/2009. (VI. 4.)
Korm. Rendelet 2009. 06. 28-án hatályba lépett módosításai hoztak változást.
Ezen időponttól már újszülött kortól készíthető személyi igazolvány gyermekeknek is.
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14 éves korig a személyi igazolvány nem tartalmaz aláírást, azonban így is alkalmas
személyazonosság igazolására, és külföldre utazáshoz.
A hatályos szabályozás szerint minden állampolgárnak rendelkeznie kell valamilyen
személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Ezzel kapcsolatban a lakosság tájékoztatása
megtörtént, eddig 415 esetben kértek 14 éven aluliaknak személyazonosító igazolványt.
Állandó személyazonosító igazolvány kérelmek
14. életév adott évben történő betöltése
415
Lejárt vagy érvényes szig. Cseréje
3503
Pótlás
509
Állampolgárság megszerzése
1
Adatváltozás miatt
210
Első kiadás 14 év felett
173
Első kiadás 14 év alatt
220
Egyéb kiadási ok
192
Összesen:
5222
Ideiglenes személyazonosító igazolvány
996
2) Lakcímigazolvány
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló jogszabály 2009. VI.
28-tól hatályos rendelkezése alapján – amennyiben a szükséges technikai feltételek
rendelkezésre állnak – a települési jegyző vezeti át a nyilvántartáson a lakcímbejelentés
adatait. A KEKKH az adatrögzítéshez szükséges informatikai feltételeket 2009. november
18-ától minden jegyző számára biztosította oly módon, hogy az anyakönyvi feladatok
elvégzéséhez rendelkezésre álló infrastruktúrán (ASZA-s gép) lehetővé tette a szükséges
adatrögzítő programok elérhetőségét. Ezen kívül – a körjegyző kérelmére - a rögzítés
lehetősége technikailag minden olyan körjegyzőséghez tartozó település számára is
biztosított, ahol ASZA-s gép működik.
A helyi rögzítés bevezetésének időpontjától kezdődően a lakcímbejelentéshez kapcsolódó
eljárásokban a körzetközponti jegyzők a körzetközponthoz tartozó más települések
tekintetében csak az okmánykiállítást végzik el.
Lakcímigazolvány
Kiadott igazolványok száma
Ebből lakcímváltozás miatt

7310
4208

3) Vezetői engedély
A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés magába foglalja az első alkalommal
történő kiadást, a lejárt, vagy más okból cserére szoruló jogosítványok kezelését.
Az okmányok kiállítását kezdeményezzük, melyek Budapesten kerülnek legyártásra.
2009. április 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás meghatározza, hogy a vezetői
engedélyen kívül milyen okirattal igazolható a vezetési jogosultság a Magyar Köztársaság
területén.
A lejárt kategória érvényességű vezetői engedély cseréjének kezdeményezését követően,
az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 60 napig a lejárt érvényességű vezetői
engedéllyel és az adatlap egy példányával lehet vezetni.
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Vezetői engedély kérelmek
Ideiglenes vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedély
Összesen

4463
91
26
4580

Vezetői engedély eltiltások száma megnövekedett, a fokozott közúti ellenőrzésekkel
arányosan. Leggyakoribb az ittas vezetés, valamint a megengedettnél nagyobb
sebességgel való közlekedés miatti engedélybevonás. A 6 hónap vagy annál hosszabb
időtartamra szóló vezetői engedély eltiltás maga után vonja az után képzés kötelezettségét.
Jelenleg 63 ilyen ügy van folyamatban.
4) Útlevél
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.)
Korm. Rendelet módosításának következtében Magyarország – uniós előírásnak eleget
téve – 2009. június 28. napjától elektronikus ujjnyomatot is tartalmazó (ún. második
generációs biometrikus) útlevelet állít ki. Ezen időponttól kezdve egy évnél hosszabb
érvényességi idejű útlevél iránti kérelem csak digitális ujjnyomattal együtt vehető fel.
Ezen időponttól bővült a személyi igazolvánnyal külföldre történő utazás lehetősége is.
Már nem csak az EGT államokba, hanem nemzetközi szerződés alapján, illetve az adott
állam belső joga alapján hazánkkal kötött szerződés alapján lehet egyes államokba
személyi igazolvánnyal utazni. A külpolitikáért felelős miniszter honlapján is közzéteszi
ezen országok listáját.
Útlevélkérelmek
Csere
Pótlás
Második útlevél igénylése
Új kiadás
Érvényességi idő lejárta miatt bevont
Összesen

844
46
1
783
1
1674

5) Egyéni vállalkozói igazolvány
A 2003-ban lezárult regisztrációt követően, mely minden egyéni vállalkozót érintett, az
egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. Tv. írt elő újabb feladatot az
okmányirodáknak. A jogszabály előírta, hogy 2008. 12. 31-ig minden vállalkozói
igazolványt le kellett cserélni, tekintettel arra, hogy 2008. 01. 01-től megváltoztak a
TEÁOR számok. Ezen eljárás keretében 2. lépcsőként a törvényességi vizsgálatot is
lefolytattuk. Megtörtént a szakképesítések, egyéb engedélyek vizsgálata is. Az ellenőrzés
lefolytatásának vége előtt, 2008. 12. 27-én hatályba lépett jogszabályváltozás eltörölte a
kötelező csere kényszerét. Néhány vállalkozás így a régi TEÁOR számokkal működik
továbbra is.
2010. január 01-től hatályba lépett a 2009. évi CXV. törvény, mely teljesen új alapokra
helyezte az egyéni vállalkozások, és egyéni cégek működésének bejelentését.
Az egyéni vállalkozásnak nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány. Ha az ügyfél
mégis kéri az igazolvány kiállítását, személyesen meg kell jelennie az okmányirodában,
mert elektronikus fizetésre nincs lehetőség.
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Az egyéni vállalkozás bejelentését hagyta meg a jogszabály egyedüli ügyként, amelyet
személyesen, és elektronikus úton is lehet intézni. Egyéni vállalkozással kapcsolatos
változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag
elektronikus úton – erre szolgáló elektronikus nyomtatvány igénybevételével – az ügyfél
személyes ügyfélkapuján keresztül kezdeményezhető.
Az egyéni vállalkozók adatai nyilvánosak, a www.nyilvantarto.hu oldalon megtalálhatók,
ezért az okmányiroda 2010. január 1-től nem szolgáltat adatot, csak a jogszabályban
meghatározott szerveknek.
Egyéni vállalkozás indítása
Módosítás
Megszüntetés
Visszavonás
Hatósági bizonyítvány kiadása
Összesen:

253
561
331
12
67
1224

Fellebbezésre vállalkozói igazolvány visszavonása miatt a beszámoló időszakában 2
esetben került sor. A másodfokú szerv mindkét esetben helybenhagyta döntésünket.
6) Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
A parkolási igazolvány kiállítása 2004. július 1-jétől tartozik az okmányirodákhoz.
Akiknek az állapota végleges, 5 éves érvényességgel kapják meg az igazolványt. Az első
5 éves ciklus 2009-ben járt le, mely a kiadott igazolványok számán is megfigyelhető.
2006.
félév
28

II. 2007
60

2008

2009

46

153

2010.
félév
113

I.

7) Gépjármű igazgatás:
A közúti közlekedési igazgatási feladatokban az alábbi fontosabb változások történtek:
2009. április 1-től az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi C.
törvény rendelkezései alapján hatósági engedéllyel és jelzéssel kell ellátni a négykerekű
segédmotoros kerékpárokat. A segédmotoros-kerékpárokra egy új, „E” típusú különleges
rendszámtábla kerül.
2009. július 1-jétől megváltozott az EGT valamely más tagállamából behozott használt
jármű magyarországi forgalomba helyezése. A forgalomba helyezésre irányuló eljárásnál
nem kell származás-ellenőrzést, és előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetni, feltéve, hogy
a jármű forgalmi engedélye harmonizált adattartalmú. Az eljárás során a Schengeni
Információs Rendszerben történő ellenőrzéssel kerül sor a jármű jogi helyzetének
tisztázására. A módosítás ügyfélbarát és költségkímélőbb.
2010. január 1-jét követően a nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve
üzembentartós személyének változását igazoló okiratnak teljes bizonyító erejű
magánokiratnak kell lenni. A 304/2009. (XII. 22.) Korm. Rendelet pontosan
meghatározza az okirat tartalmi elemeit.
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Amennyiben a magánokirat a kötelező elemeket nélkülözi, közlekedési igazgatási
eljárásban 2010. július 1-jét követően nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak.
Év

Karbantartások
száma

Elindított
törzskönyvek
száma

Fellebbezések
száma, eredménye

222

Kinyomtatott
forgalmi
engedélyek
száma
331

2006. I.
félév
2007
2008

1912
5343
5254

741
806

1045
1218

2009

3344

437

782

2010. I.
félév
Összesen:

228

33

62

4 db, a másodfok
minden esetben
helybenhagyta
határozatainkat
1 db., a másodfok
érdemi vizsgálat
nélkül elutasította
a fellebbezést
-

16.081

2239

3438

5 db

-

8) Címnyilvántartás:
2007. évben került sor a cím, körzet és szervnyilvántartás bevezetésére. A rendszer
kialakításának célja az, hogy a településeken előforduló címeket teljes körűen kezelje. A
lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló ingatlanok címei is feltöltésre kerülnek. A
címnyilvántartás segítségével kerültek kialakításra a választási körzetek is.
Az indulás óta 47 cím került felvitelre.
9) Ügyfélkapu regisztráció:
2006. évtől van lehetőség ügyfélkapu nyitására az okmányirodákban. Az ügyfélkapu
szolgáltatás segítségével az ügyfél elektronikus úton, biztonságosan kapcsolatba léphez az
elektronikus ügyintézést nyújtó intézményekkel. Az ügyfélkapu segítségével az ügyfelek
igénybe vehetik többek között az APEH, OEP, VPOP, és a felsőoktatási információs
központ szolgáltatásait is.
Az ügyfélkaput nyitók száma jelentősen megnőtt az utóbbi időben, a felhasználási kör
bővülése miatt. Míg 2009-ben összesen 178 fő nyitott ügyfélkaput, 2010. 06. 30-ig már
162 fő.
10) Integrált Közigazgatási Szolgáltató Rendszer:
Az un. XR rendszer segítségével lehet időpontot foglalni okmányirodánkban, illetve
okmányirodai ügyek indíthatók a www.magyarország.hu oldalon keresztül, amennyiben
az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval.
Az ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezést továbbra is nagyon kevesen veszik
igénybe. Az alábbi táblázat mutatja, hogy minimális növekedés látható a korábbi évekhez
képest.
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Az XR rendszeren keresztül 3 esetben került sor ügyindításra, de a befejezéshez minden
esetben szükséges volt az ügyfél személyes megjelenése is.

2007 év
10

Bejelentkezettek száma
2008 év
2009 év 2010. 06. 30-ig
11
15
11

Települési jegyzői hatáskörben ellátott általános igazgatási feladatok
1) Birtokháborítási ügyek
Birtokvédelmi eljárásnál megállapítható, hogy nőtt az ügyek száma, főleg a szomszédok
közötti viszály bejelentése vélt vagy valós sérelem esetében. Mindez betudható annak,
hogy az ügyfelek inkább a jegyzői eljárást kívánják igénybe venni a hosszadalmas és
költséges bírósági eljárás helyett. Ezáltal több az elutasítás száma is, mivel komplikáltabb
esetben csak is bírósági eljárás kezdeményezhető.
Döntésünket követően 7 esetben nyújtottak be keresetet a bíróságnál határozatunk
megváltoztatása iránt. Mivel a bíróság döntéséről nem értesít, így a perek kimeneteléről
nincs pontos információnk.
Év
2007
2008
2009
2010 I. félév

Ügyek száma:
8
12
19
13

2) Személyi adat és lakcímnyilvántartás
Az utóbbi időben megnőtt az ismeretlen helyen tartózkodó személyek lakcímének
fiktíválása iránti kérelem. Visszavezethető ez arra, hogy a polgárok sok esetben nem
tesznek eleget lakcím átjelentési kötelezettségüknek.
Döntéseink ellen 2 esetben került fellebbezésre. Határozatunkat mindkét esetben saját
hatáskörben visszavontunk.
A lakcímnyilvántartás ezen felül a központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra
korlátozódik.
Év
Adatszolgáltatás
2007
283
2008
247
2009
341
2010 I. félév
160
Sajnos településünkön a népességszám folyamatos csökkenése figyelhető meg.
Év
Népesség száma
2006
15.143
2007
14.972
2008
14.768
2009
14.593
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3) Kereskedelmi igazgatási feladatok
A kereskedelmi igazgatás területén a 210/2009. (IX. 29.) korm. Rendelet gyökerestől
megváltoztatta az üzletek működési kiadásának korábban 1997. óta kialakult rendjét.
2009. október 1-től az üzletkörök megszűntek, helyette termékköröket kell feltüntetni a
kérelemben. Leszűkült azon termékek köre, melyeknél engedélyezési eljárást kell
lefolytatni, és működési engedélyről szóló igazolást kell kiadni. Az engedélyezés csak pl.
dohánytermék, veszélyes anyagok, tűzveszélyes festékek, lakkok, növényvédő szerek
esetében maradt fenn. Egyéb termékek forgalmazásánál a kereskedőnek egy bejelentés
kell benyújtania, melyet, ha az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, a
hatóság 5 munkanapon belül nyilvántartásba vesz.
Adatváltozás esetén a régi működési engedély átfordítása az új jogszabálynak
megfelelően, alapos körültekintést igényel, mert a jogszabály több fontos kérdést nem
szabályoz.
A jogszabályváltozás miatt egy új nyilvántartást is fel kellett állítani. Hivatalunknál eddig
manuálisan vezettük az üzletek nyilvántartását 1997. óta. 2010. márciusában vásárolt az
önkormányzat egy programot, melybe folyamatosan kerülnek feltöltésre az adatok. A
program segítségével tudunk eleget tenni a jogszabályi előírásnak, mely szerint a
szolgáltató tevékenységet végzők (ideértve a kereskedelmet és vendéglátást is) adatait
közzé kell tenni a hivatal honlapján.
A nyilvántartás pontosítása miatt egy nagyszabású ellenőrzésbe kezdtünk. Terveink
szerint idővel minden üzlet leellenőrzésre kerül. A beszámoló időpontjáig 68 üzlet került
leellenőrzésre a 330 nyilvántartott üzletből. Az ellenőrzés során több olyan üzlet
működési engedélyét visszavontuk, melyek már bezártak, de az üzemeltető a
jogszabályban előírt kötelezettségének nem tett eleget, és a megszűnést nem jelentette, az
engedélyt nem adta le.
Fellebbezésre kereskedelmi eljárás során a beszámoló időszakában 2 esetben került sor, a
másodfokú szerv a határozatokat megváltoztatta. Az egyik másodfokú döntés ellen az
ügyfél a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, mely kérelmét a bíróság elutasította.
4) Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
A 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 2009. október 25-től újraszabályozta a szálláshelyszolgáltató tevékenységet.
A magánszálláshelyeket és a kereskedelmi szálláshelyeket egy rendelet alá vonta,
megszűntetve ezzel a korábbi szabályozás rendjét.
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén pénzbírság
lehetőségét is beépítette a Korm. Rendelet.
5) Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok
Ezen feladatot 2009. október 3-tól látják el a körzetközponti feladatokat ellátó települési
önkormányzatok jegyzői.
Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytatóknak kell a
jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni, és hatóságunkhoz bejelentést benyújtani. Ilyen
tevékenységet jelenleg településünkön senki sem folytat.
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6) Hirdetmények kifüggesztése:
Okmányirodánkhoz kerül a földbérlethez kapcsolódó hirdetményeken kívül az összes
hivatalhoz postázott kifüggesztés. Ezek darabszáma jelentősen megnövekedett, és nagy
arányban árverési hirdetmények. A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán
kívül a www.nyilvantarto.hu oldalon elektronikusan is kihelyezésre kerülnek.
7) Gázszolgáltatás megszüntetése céljából hatósági közvetítés:
A jogszabályban meghatározott esetben a gázszolgáltató hivatalunkhoz fordulhat a
fogyasztói helyre történő bejutás céljából. Hatósági segítséget kérhet a mérőóra
leszereléséhez. Eddig 2 esetben került sor karhatalom segítségével a fogyasztó
szolgáltatásból történő kikapcsolására, egyéb esetekben a fogyasztó együttműködött a
gázszolgáltató dolgozóival, illetve megállapodást kötöttek.
8) Lakáscélú állami támogatással kapcsolatban jogszabály által előírt jegyzői feladatok:
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet bizonyos
feladatokat jegyzői hatáskörbe utal. Ez többek között a fiatalok otthonteremtő
támogatásának igénybevételéhez igazolás - 2009. október 1 óta – hatósági bizonyítvány
kiállítása, ingatlan elidegenítése esetében a támogatás összegének visszafizettetése, illetve
átjegyzése újonnan vásárolt ingatlanra. A támogatások igénybe vételének törvény általi
eltörlése miatt ilyen ügyek egyre kevesebb számban fordulnak elő.
9) Hatósági bizonyítvány kiadása
Törvényi felhatalmazás alapján hatósági bizonyítványt állítunk ki tény, állapot vagy egyéb
adat igazolására. A korábbi években jelentős számban került kiadásra állampolgárok
élettársi kapcsolatának fennállását igazoló hatósági bizonyítvány például özvegyi nyugdíj,
lakástámogatás igénybevételéhez.
Egy 2010-ben kiadott Államigazgatási Hivatali tájékoztató alapján ez a gyakorlat
megszűnt, mert az élettársi kapcsolat igazolására a közjegyzők jogosultak.
Hatósági bizonyítvány kiállítása így a lakcímnyilvántartásból tárolt adatokról történő
adatszolgáltatásra korlátozódik.
10) Telepengedélyekkel kapcsolatos ügyintézés:
2009. április 1-jétől a telepengedélyezési eljárás Szarvas Város Jegyzőjéhez, mint
kistérségi jegyzőhöz tartozik. Az engedély, illetve bejelentés köteles tevékenységet
folytatók adatai nyilvánosak, megtekinthetők a nyilvántartást vezető hatóság honlapján.
(www.szarvas.hu)
Építéshatóság
Hatáskörét és illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről szóló, többször módosított 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a
állapítja meg.
A Kormány az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként a települési
önkormányzat jegyzőjét a rendelet mellékletében felsorolt településekre is kiterjedő
illetékességgel jelöli ki.

171

Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Jegyzőjének hatás és illetékességi köre Gyomaendrőd
város és Hunya község 2007. 01. 01.-i hatállyal. A műemlékvédelem alatt álló építményekre
és területekre, valamint a sajátos építményfajtákra külön törvények és kormányrendeletek
vonatkoznak, azok tehát nem tartoznak Gyomaendrőd Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi
hatóság hatás és illetékességi körébe.
A körzetközponti feladatok az építésügyi törvény és a kapcsolódó rendeletek alapján
valamint a Gyomaendrőd Város Település Rendezési Terve figyelembe vételével az alábbiak:
- Településrendezési kötelezettségek elrendelése
- Építési munkák (épületek, építmények építése, átalakítása, bővítése, bontása,
használatbavétele, fennmaradása) engedélyezése
- Telekalakítások engedélyezése 2009. december 31. napjáig
- Engedélyezési eljárásban szakhatóságok megkeresése, hozzájárulások beszerzése, az
építési tevékenységgel érintett ingatlanok adatainak beszerzése
- Az épített környezet fenntartása, használata és értékeinek védelme
- Építésügyi hatósági ellenőrzés – helyszíni szemlék
- Építésügyi hatósági kötelezés
- Nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések készítése
- Szakhatósági egyeztetések, hozzájárulások egyéb építmények engedélyezésére
irányuló eljárásban
- Építéssel kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása
Építésügyi hatósági feladatokat a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai
Kirendeltségének kijelölő határozata alapján el kell látnunk más településeken is. (pld.
Mezőberény, Dévaványa, stb.)
Jelenleg 3 fő áll rendelkezésre ezeknek a feladatoknak az elvégzésére és a teljes műszaki
nyilvántartás vezetésére. Az építésügyi feladatok gyorsabb, pontosabb ellátásához
megvalósult a Földhivatallal a közvetlen számítógépes kapcsolat, ezáltal az ingatlannyilvántartás a technika működése esetén bármikor elérhető számunkra.
Településünkről „naprakész” bel-és külterületi térképi nyilvántartás és közműnyilvántartás is
szükséges lenne. A meglévő papír alapú térképszelvények rossz állapotúak, szakadozottak és
nem aktualizáltak. Sajnos a digitális térkép sem a jelenlegi állapotot tükrözi, hanem a
papíralapú térképek kerültek gépi feldolgozásra. (pld. házszámok, kialakítás, stb.)
A meglévő közműtérképek hiányosak pld. gázvezetéknél 10 db szelvény hiányzik, ezeket
pótlólag be kellene szerezni.
A jelenleg érvényben lévő településrendezési tervet 2010. február 26.-án fogadta el a
Képviselő-testület. Ennek papíranyagú térképei csak hozzávetőlegesen használhatóak, pld.
ingatlant helyrajzi száma alapján kikeresni nem lehet az A3-ra kicsinyített térképek mikro
betűi miatt. Az ilyen jellegű építésügyi hatósági tájékoztató munkához a digitális változat
használható, de ahhoz a folyamatban lévő munkából kellene sorozatosan „kilépni”,
egyszerűbb a régi rendezési terv alapján beazonosítani, mert az kiismerhető.
A gazdasági helyzet miatt az új lakásépítési tevékenység csökken, az építésügyi hatósági
munkában is a hangsúly az ellenőrzésekre tevődik át a meglévő épületek és területük
megfelelő megóvása, gondozása és védelme érdekében.
Az építésügyi hatósági engedélyezésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken túl
folyamatban van a holtágak kiskertes és hétvégi házas területeinek építésügyi hatósági
ellenőrzése, továbbá az illetékességi területünkön lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése a
városképi megjelenés, a gondozottság, az állagmegóvás szempontjából és az egyre öregedő
épület állomány állagának vizsgálata.
Az építésügyi hatóság 2008. évi ügyirataival kapcsolatos átfogó vizsgálatot tartott a Délalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége.
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A vizsgálat eredményeképpen megállapították, hogy minden esetben a jogszabályi
előírásoknak megfelelően járt el és döntött a hatóság, azonban kifogásolták, hogy a döntések
indokolási részében csak a döntést alátámasztó jogszabályok kerültek felsorolásra, a pontos
jogszabályi helyekre nincs hivatkozás.
A beszámolási időszakban 2006. évben 4 esetben került sor jogorvoslati eljárásra, ebből 3
esetben a II. fokú hatóság helyben hagyta határozatunkat, (1 esetben a másodfokú határozat
ellen is jogorvoslattal élt az érintett) 1 esetben új eljárás lefolytatására utasított.
2007.-2008. években nem volt jogorvoslati eljárás. 2009 évben 1 döntés lett megfellebbezve,
melyet a II. fokú hatóság (előzetes egyeztetés ellenére) hatáskör hiányában megsemmisített és
az arra illetékes hatósághoz át tette az ügyet. 2010. évben 1 döntés került megfellebbezésre,
melyet az indokolási rész minimális módosítása mellett a II. fokú hatóság helyben hagyott.
Megjegyezzük, hogy a fellebbező személye és az eljárás tárgya is ugyan az, mint a 2006.
évben megfellebbezett II. fokú döntésnél.
Ügyiratok száma az elmúlt években:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
768 789 795 860
439
2343 2482 3107 2505
1159
3111 3271 3902 3365
1598

Új lakásépítési engedély:

16

22

9

6

0

Klasszikus igazgatási feladatok
1)

Anyakönyvi ügyintézés

1895. október 1-től van Magyarországon állami anyakönyvezés. Azóta anyakönyvi
nyilvántartást vezetünk a születésről, házasságkötésről és a halálesetekről. Sajnos 1996.
december 31-én megszűnt a gyomaendrődi szülőotthon, így a születési anyakönyvi ügyintézés
lecsökkent, de nem szűnt meg, hiszen az utólagos bejegyzések, a nyitott anyakönyvi
bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek az anyakönyvvezetőnek.
Munkájához tartozik továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási
kérelmek, honosítási ügyek, hazai anyakönyvezések kezdeményezése. Vezeti az előírt
nyilvántartásokat, teljesíti a postán érkezett kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági
eskütételnél, házasságkötésnél, névadói ünnepségeken. 2006. március elseje óta működik az
ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszer, melyet teljes körben használ. 2006.
március 1-től megszűnt az endrődi kirendeltségen az anyakönyvezés, ezért az ezzel
kapcsolatos plusz feladatokat is a gyomai anyakönyvvezetőnek kell teljesíteni. Ez azt jelenti,
hogy a kirendeltségen csak személyes bejelentésre vagy írásbeli kérelem alapján anyakönyvi
okirat kiadás történik és az anyakönyvvezető csak a kint lévő anyakönyvek utólagos
anyakönyvi bejegyzéseit vezeti. Az önkormányzati törvény kirendeltségen csak
házasságkötést engedélyezi más anyakönyvek vezetése nem lehetséges. Az anyakönyvi
kirendeltség működtetésének szabálytalanságára az új Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer
indulásakor hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. A Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal, mint felettes szerv jóindulatából az anyakönyvek behozatala elhalasztódott. 2009.
júliusától új fajta anyakönyvi típus került bevezetésre, mely által lehetővé vált településünkön
az azonos neműek élettársi kapcsolaténak létesítése.
2008. október 30-án osztályunkat ezen belül az anyakönyvi tevékenységet ellenőrizte a Délalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Ellenőrzésének célja: ÖTM. ágazatpolitikai
célkitűzéseinek ellenőrzése, valamint annak vizsgálata, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó
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hatósági ügyek intézése során érvényesülnek-e a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései. Az ellenőrzés során
megállapítást nyert, hogy „Gyomaendrőd Városban az anyakönyvi és lakcím-nyilvántartási
tevékenységet végző ügyintézők szakmai tudása, felkészültsége kiemelkedően magas
színvonalú, a szakma iránti szeretetük, lelkiismeretességük, pontosságuk példaértékű”.
Anyakönyvi
típusok
Házassági
Halotti

2006

2007

2008

2009

51
99

62
135

49
102

48
99

2010.
félév
20
73

Születési
BÉT
Egyéb
anyakönyvi
ügyek

1
605

534

819

902

3
301

2)

I.

Hagyatéki ügyintézés:

A IRM rendelet alapján a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása: értesítés, idézés,
leltár felvétele, a szükséges iratok beszerzése, elkészítése és továbbítása az illetékes
hatóságokhoz. Hagyatéki és gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos vagyonleltár felvétele,
biztosítási intézkedések megtétele. A közjegyzőhöz az esetek 80%-ban úgy kerül a hagyaték
előkészítésre, hogy tárgyalás mellőzésével hozhat a közjegyző hagyatékátadó végzést. Ehhez
pontos precíz előkészítő munkára van szükség, s jó munkakapcsolatra az illetékes
közjegyzővel. 2010. januárjától kissé nehezítette munkánkat a Földhivatal, mely megtagadta
az amúgy illetékmentes hagyatéki eljáráshoz a tulajdoni lapok kiadását. Ezért szükség volt a
hagyatéki előadók Takarnethez való hozzáférésére. Az átmeneti időszak kellemetlenségeit
sikerült megértetni az ügyfelekkel, így mégis eredményes munkát tudtunk végezni.
Hagyatéki
2006
2007
2008
2009
2010.június
ügyek
év
év
év
év
30.
307
326
322
312
155
Főszám
860
1010
852
877
491
Alszám
1167
1336
1174
1189
646
Összesen:
Törvényi előírás szerint jegyzői hatáskör a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti ajánlat
kifüggesztése, melyet 2009-től elektronikus úton is közzé kell tenni.
3)

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

A talált tárgyak átvétele, tárolása, nyilvántartása, a tulajdonosnak vagy megtalálónak történő
kiadása, illetve értékesítése. A talált tárgyakat a rendőrség vagy aki találta adja át a hivatal
részére, melyeket minimum három hónapig őrzünk. Ezen idő alatt a tulajdonjog igazolása
mellett a jogos tulajdonos átveheti. Amennyiben nem válik ismertté a tulajdonos és a
megőrzési idő is letelt, átadjuk az adó osztálynak, akik selejtezik, ezután megsemmisítik, vagy
elviszik a MÉH-be, vagy értékesítésre felajánlják. Talált tárgyak többségében kerékpárok,
mobiltelefonok stb.
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Év

4)

Talált tárgyak
száma

Tulajdonos által átvett
tárgyak száma

2006. II.félév

11

2

2007.

9

0

2008.

12

1

2009.

20

2

2010.06.30-ig

7

1

Szabálysértési ügyintézés:

Azok a jogellenes cselekmények tartoznak ide, amelyek a társadalomra csekély fokban
veszélyesek. Elbírálja a szabálysértési feljelentéseket, elrendeli a szabálysértési bírság
végrehajtását, az elkobzást, dönt a lefoglalt tárgy visszaadásáról vagy lefoglalásáról, vezeti a
bírságnyilvántartást. A szabálysértési ügyek nem a központi iktatóban kerülnek iktatásra,
hanem külön a szabálysértési nyilvántartó rendszerben.
A vizsgált időszakban legtöbb szabálysértési eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt indult.
Ezt követi a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése, az
önkormányzati rendeletekben foglaltak megsértése és a köztisztasági szabálysértések.
Emellett még elég nagyszámú feljelentés érkezett ismeretlen tettesek által elkövetett
szabálysértési ügyekben is. Sajnos ezek az ügyek legtöbbször megszüntetéssel végződnek,
mert az elkövető nem válik ismertté. A kötelező szemétszállítás bevezetésével csökkent a
közterületen illegálisan szemetet elhelyezők száma.
A településen sok az üres ingatlan és ezek előtt a közterület rendezetlen. Ilyen esetekben a
közterület felügyelő felszólítja az ingatlan tulajdonosát a közterület rendbetételére és
amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor ellene szabálysértési feljelentéssel él. Minden
esetben pénzbírság kiszabására került sor. Napi kapcsolatot tartunk a közterület felügyelővel,
mezőőrökkel, egymás munkáját kölcsönösen segítjük.
A szabálysértési ügyeket a Szarvasi Városi Ügyészség 2008. és 2010. években ellenőrizte. A
vizsgálat célja 2008. évben az volt, hogy a tulajdon elleni szabálysértések miatt indult
eljárásokban helyesen alkalmaztuk-e a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
rendelkezéseit. Az ellenőrzés megállapította, hogy két ügyben a szabálysértési hatóság
hosszabb idő elteltét követően intézkedett a meg nem fizetett pénzbírság adók módjára történő
végrehajtása iránt, ezért felszólalással élt. A vizsgálat során jogszabálysértésnek nem
minősülő hiányosságot észlelt a megszüntető határozatok rendelkező részében, mert nem volt
jogszabályi hivatkozás a megszüntetési okra, ezért jelzéssel élt. 2010. évben a nem tulajdon
elleni szabálysértési ügyeket vizsgálta. Egy lakcím bejelentési ügyben óvással élt, mert a
szabálysértési hatóság eljárás alá vont személyt figyelmeztette és nem vizsgálta azt, hogy az
ügy már elévült, ezért az eljárást meg kellett volna szüntetni.
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2006.

2007.

2008.

2009.

Feljelentések
száma

162

194

191

184

Feljelentett
személyek száma

166

199

198

204

Megszüntetések
száma

50

47

46

66

Figyelmeztetések
száma

26

38

25

27

Pénzbírságot
kiszabó hat.
száma

74

87

102

64

Kiszabott
pénzbírság (Ft)

620000

985000

1542000

845000

Bírságátlag (Ft)

8378

11322

15118

13203

5)
Bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint
a bíróság által megállapított kár étékének végrehajtása a szabálysértési hatóság feladata.
Ezt a feladatot 2009. február 1-től látjuk el. 2009. évben 53 bírósági végrehajtási ügy indult,
2010. június 30-ig 13.
6)
Humánpolitikai ellátások
Az alábbi ellátások megállapítása 2008. december 31. napjáig tartozott a Hatósági
Osztályhoz, ezt követően ezeket a feladatokat a Humánpolitikai Osztály látja el.
-

Mozgáskorlátozottak
közlekedési
gépjárműszerzési támogatás,
gépjármű átalakítási támogatás)

kedvezményei

(közlekedési

támogatás,

-

Hadigondozotti pénzellátások megállapítása
Közgyógyellátás (az igazolványok érvényesítése 2005. április 1-től 1 éves időtartamra
történik. 2006. július 1-től 2007. június 30-ig az igazolványok lecserélése megtörtént,
az új igazolványokat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár adja ki a hivatalnál
megállapított jogosultság alapján)
2008-tól bevezetésre került a méltányossági közgyógyellátás.

Az alábbi táblázat a fenti ügyek ügyfélforgalmát és az intézendő ügyek számát mutatja.

176

Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak támogatása
Hadigondozás

2006. 07.01-től 2007. 2008.
459
576
597
473
466
419
0
3
1

Az iratkezelés rendszere
Az iktatás Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési
Szabályzatában foglaltak szerint történik. A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalban
keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az Önkormányzat vezetőjére,
köztisztviselőjére, közalkalmazottjára és más jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára.
A Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását,
segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.
Az ügyiratok kezelése központi iktatás keretében számítógépes programmal történik. A
szabálysértési ügyeket külön iktatjuk. Az iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el.
2009. december 15. napjától használjuk a Professzionál Informatikai Zrt. által készített
GovSys v4.0 elektronikus ügyiratkezelő rendszert, amely a közfeladatot ellátó szerveknél
alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló
24/2006.(IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet szerinti kibővített tanúsítvánnyal
rendelkezik. Az átállás az új rendszerre nehéz volt, de az jól támogatja a hivatal
rendeltetésszerű működését. A vizsgált időszakban selejtezésre 2009. április 27. és május 20-a
között került sor a levéltár munkatársának segítségével.
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége 2010. július 13án ellenőrizte a hivatal iratkezeléssel kapcsolatos feladatait, melynek során megállapította,
hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik az iratkezelés, jelentősebb
jogszabályi hiányosságok nem merültek fel.
A hivatalnak minden évben kötelező készíteni az iktatott iratok alapján egy olyan hatósági
statisztikát, amely kiterjed az önkormányzat teljes ügyiratforgalmára, az első fokú eljárásban
intézett – önkormányzati és államigazgatási – hatósági ügyekre. Az elmúlt négy évet
vizsgálva az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom és az államigazgatási és
önkormányzati hatósági ügyintézés.
A mellékelt táblázatban foglalt ügyiratforgalom növekedés azt tükrözi, hogy az
önkormányzatnál folyamatosan növekszik az ellátandó feladatok köre.
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Ügyirat forgalom alakulása
2006. június 1-től 2006. december 31-ig
Főszám
Alszám
Titkárság
211
2274
Hatósági osztály
2047
4784
Adó osztály
2498
7256
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
742
1517
Osztály
Pénzügyi osztály
845
1743
Humánpolitikai osztály
2798
7512
Okmányiroda
1644
4728
Gyámhivatal
133
1694
Összesen:
10918
31508
2007.
Főszám
Alszám
Titkárság
730
2693
Hatósági osztály
3603
9143
Adóosztály
6072
10414
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
641
3078
Osztály
Pénzügyi osztály
1365
3003
Humánpolitikai osztály
4249
7502
Okmányiroda
2649
6907
Gyámhivatal
408
2992
Összesen:
19717
45732
2008.
Főszám
Alszám
Titkárság
836
3589
Hatósági osztály
3360
10280
Adóosztály
9013
11050
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
802
4033
Osztály
Pénzügyi osztály
1317
2418
Humánpolitikai osztály
3502
8924
Okmányiroda
2700
7455
Gyámhivatal
398
2873
Összesen:
21928
50622
2009.
Főszám
Alszám
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Gyűjtő
30
6382
0
0

Összesen
2515
13213
9754
2259

0
0
0
0
6412

2588
10310
6372
1827
48838

Gyűjtő
15
595
522
0

Összesen
3438
13341
17008
3719

0
0
0
0
1132

4368
11751
9556
3400
66581

Gyűjtő
0
4307
0
0

Összesen
4425
17947
20063
4835

0
0
0
0
4307

3735
12426
10155
3271
76857

Gyűjtő

Összesen

Titkárság
829
3055
Hatósági osztály
2755
7782
Adóosztály
9934
13039
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
578
3691
Osztály
Pénzügyi osztály
479
2188
Humánpolitikai osztály
5276
13235
Okmányiroda
2255
9355
Gyámhivatal
442
3416
Összesen:
22818
55761
2010. január 1-től 2010. június 30-ig
Főszám
Alszám
Titkárság
692
2793
Hatósági osztály
1615
5739
Adóosztály
6141
7674
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
544
2895
Osztály
Pénzügyi osztály
746
1682
Humánpolitikai osztály
3661
7800
Okmányiroda
742
4566
Gyámhivatal
339
2039
Összesen:
14480
35188

2006. június 1-től
2007. év
2008. év
2009. év
2010.június 30-ig
Összesen:

Beszámoló időszaka
Főszám
Alszám
10918
31508
19717
45732
21928
50622
22818
55761
14480
35188
89861
218811
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0
0
0
0

3884
10537
22973
4269

0
0
0
0
0

2937
18511
11610
3858
78579

0
0
0
0

Összesen
3485
7354
13815
3439

0
0
0
0
0

2428
11461
5308
2378
49668

Gyűjtő
6412
1132
4307
0
0
11851

Összesen
48838
66581
76857
78579
49668
320523

Gyűjtő

Beszámoló időszaka diagrammal szemléltetve
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XI. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI
Kimutatás az önkormányzati és bizottsági határozatok, valamint a rendeletek alakulásáról
2006 és 2010. június hónap közötti időszakban
Képviselő – testületi határozatok és rendeletek száma
Megnevezés/év

2006

2007

2008

2009

KT. határozat
KT. rendelet

384
28

413
46

542
55

522
59

2010.
06.
286
21

Képviselő-testületi döntések alakulása
600
500
400
db

KT. határozat

300

KT. rendelet
200
100
0
2006

2007

2008

2009

2010. 06. hó

évek

Bizottsági határozatok száma
Megnevezés/év
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Humánpolitikai
Pénzügyi és Gazdasági
Városfenntartó Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági

2006

2007

2008

2009

129

242

248

295

2010.
06.
160

308
168
273

243
209
293

224
250
399

181
278
333

123
137
140

181

db

Bizottsági döntések alakulása
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Ügyrendi, oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Humánpolitikai
Pénzügyi és Gazdasági
Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági

2006

2007

2008

2009

2010. 06.
hó

évek

Közmeghallgatások száma, helye
Megnevezés/év
Közmeghallgatás

2006.

2007.

2008.

1
Ipari 1 Endrődi 1
Iskola
Közösségi Endrő
Ház
di
Közös
1
ségi
Katona J. Ház
Műv. Ház
1
Katon
a
J.
Műv.
Ház

2009.

2010.
06.
1 Endrődi
1
Közösségi Városh
Ház
áza
Nagyte
1
rme
Katona J.
Műv. Ház

A képviselők személyi juttatásának és ahhoz kapcsolódó járulékának alakulása a
ciklusidőszakban
E Ft
2006. 2007. 2008. 2009.
2010. I. félév
Személyi juttatások
13883 12882 13184 13274
6297
Munkaadót terhelő járulékok
3798 3382 3514 3404
1644
Összesen
17681 16264 16698 16678
7941
Az állandó megbízással rendelkezők, mint a testületi döntést segítők ismertetése, pontos
megnevezés, díjazás összege évente, megbízás időtartama
1./
Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.):
Megbízási Szerződés 2006. 11. 06-tól határozatlan időre, jogi és közbeszerzési feladatok
ellátása tárgyában.
Hatályos díjazás: évi 1.200.000-Ft+ÁFA rendelkezésre állási díj és költségátalány (havi
100.000-Ft+Áfa bontásban).
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Egyedi, írásbeli megrendelések esetén megbízási díj: 10.000-Ft+ÁFA/fő rezsióradíj, valamint
hivatalos közbeszerzési tanácsadói, ill. békéltető közreműködés esetén 20.000-Ft+ÁFA óradíj.
2./
Dr. Timár Gyöngyi Ügyvéd ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.):
Megbízási Szerződés (aláírás: 2007. 01. 05.) 2007. 01. 15-től határozatlan időre jogi
szolgáltatási tevékenység tárgyában.
Hatályos díjazás: évi 600.000-Ft+ÁFA (havi 50.000-Ft+ÁFA bontásban).
3./
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3.):
Megbízási Szerződés 2009. 04. 01-től határozatlan időre tanácsadói munka elvégzésére.
Hatályos díj: évi 1.440.000-Ft+ÁFA (havi 120.000-Ft+ÁFA bontásban).
4./
Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 3/1.
III./24.):
Megbízási Szerződés 2008. 03. 03-tól 2010. 12.31-ig banki, ill. befektetési tanácsadás
végzésére.
Hatályos díj: évi 1.500.000-Ft+ÁFA (havi 125.000-Ft+ÁFA bontásban).
5./
KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Hal u. 3.):
Megbízási Szerződés 2006. 04. 19-től határozatlan időre az egyszerűsített éves költségvetési
beszámoló könyvvizsgálatára.
Hatályos díj: évi 996.000-Ft+ÁFA (negyedévente 249.000-Ft+ÁFA bontásban).
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XII. INFORMATIKA
2005-2010 között önkormányzatunk kezdetben a Békési kistérségi társulás tagjaként az ott
elfogadott informatikai stratégia közös megvalósítását vállalta fel. Ennek leglátványosabb
eleme a GVOP pályázati támogatással megépült kistérségi informatikai hálózat volt. Ez a
korszerű és nagysebességű adatátviteli hálózat nemcsak a Békési kistérség önkormányzatait,
intézményeit fűzi fel, de kapcsolódik más térségi és országos rendszerekhez. Ezen az
infrastruktúrán nemcsak internet szolgáltatás érhető el de ASP (Application Service Provider)
szolgáltatásként fontos alkalmazások használhatók saját beruházás és infrastruktúra
üzemeltetési költség nélkül. Ugyanez az alap infrastruktúra szolgálja ki ma már a
mikrohullámú hálózatról „átköltözött” távoli klienseket és biztosítja számukra fontos
alkalmazások távoli elérését.
Természetesen ezen a nagyberuházáson túl önálló igények és szükségletek kielégítése
érdekében több fejlesztés is megvalósult önerőből vagy pályázati forrásból. A fejlesztések
zöme elsősorban nem a műszaki megvalósításra, hanem a tartalmi szolgáltatásra
összpontosult.
Ennek egyik aspektusa az információs szabadság és tájékoztatás helyi kibontakoztatása volt.
Nagyobb humán erőforrást csoportosítva jelentősen növeltük az önkormányzati honlap
tartalmi gazdagságát és tartalmi frissességét. A jelenleg működő önkormányzati portál az
önkormányzati internetes jelenlétet elősegítő SZT-IS-8 jelű pályázati projektben készült.
Ennek egyik követelménye a külső tartalmak becsatolhatóságának megteremtése volt. A
projektben az önkormányzatunkban kifejlesztett testületi döntéseket nyilvántartó szoftver,
majd az elmúlt évben az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer adatbázisát illesztettük a
portálhoz. A portál publikus felületén előre definiált, vagy a felhasználó által szabadon
összeállított keresési kritériumok szerint lehet visszakeresni a testületi döntéseket 1991.
január 1-ig visszamenőleg.
Az elektronikus információ szabadság követelményeinek eleget téve 2008-ban regisztráltuk
önkormányzatunkat a közadat kezelő rendszerben is így a legfontosabb közérdekű adatok
nemcsak a portálunkon érhetők el, hanem a közadat kereső rendszerben is
(http://www.kozadat.hu/kereso). Szintén elérhetők honlapunkról az „üvegzseb törvény”
hatálya alá tartozó szerződések főbb adatai, illetve a közpénzekből az önkormányzat által
nyújtott támogatások is. Ez utóbbi közérdekű információk a közpénzekből nyújtott
támogatásokat
publikáló
kormányzati
portálon
is
elérhetők
(https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) A támogatások pályázati adminisztratív előkészítő
rendszerét is már úgy alakítottuk ki, hogy a kötelező központi adatszolgáltatással elektronikus
adatcserét tudjunk lebonyolítani.
Az eKözigazgatási technológia helyi megteremtésében egyik nagy előrelépést 2004-ben a
SAPARD, DARFT és IHM-ITP pályázatok összehangolásával megvalósított projekt
jelentette. A három pályázatból a SAPARD a WAN szintű informatikai hálózati közeget és az
azon implementált VPN kommunikációs csatornát, a DARFT a központi adatkezelő,
alkalmazás futtató nagyteljesítményű szervert, míg az IHM-ITP pályázat az integrált pénzügyi
szoftver beszerzését támogatta. A három program összehangolásával az önkormányzati
hivatal és valamennyi intézménye egy közös adatbázis és szerver erőforrásait konkurensen
elérve, de jogosultsági szintek és logikai szervezeti egységenként szétválasztva intézhették az
intézményi pénzügyeket.
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A rendszer támogatja az internetes banki és egyéb szakrendszerekkel történő integrációt és
együttműködést. A helyi adózásban, segélyezésben és számos egyéb terület pénzügyi
tranzakcióiban gyakorlatilag emberi beavatkozás nélküli automatizált folyamatok segítik a
pénzmozgások feldolgozását. A rendszer integráltsága nagymértékben segíti a vezetői
informálódást, tervezést önkormányzati és intézményi szinten is.
Az e-közigazgatási technológia kiterjesztésében szintén nagy előrelépést jelentett a
foglalkoztatási és szociális adatbázishoz (EADAT) történt csatlakozásunk 2009-ben. A
rendszer a korábbi manuális adatfeltöltést kiterjesztette az automatizált adatcsere
lehetőséggel. Az FSZH-val kötött megállapodás alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy a
szociális ellátást kezelő lokális rendszerekből interfész program útján töltsük fel a központi
rendszerbe a jogszabály által előírt adatokat megkímélve magunkat a fölösleges
munkatehertől és hibázási lehetőségtől.
Szintén az eKözigazgatást erősítette az Intézményi Munkaügyi Információs rendszernek a
központi adatbázisra épülő, webes kezelő felületén elérhető változatának a bevezetése. A
webes technológia térhódítása nemcsak a külső, de belső kapcsolatainkban is egyre inkább
teret nyer. A belső információáramlást biztosító hivatali intranet portál mellett két központilag
kiadott ingyenes alkalmazás is helyet kapott: a Teljesítmény értékelő rendszer és a választható
béren kívüli juttatásokat kezelő Cafeteria rendszer.
Az elektronikus ügyintézéssel szemben támasztott követelményekből önkormányzati
portálunk segítségével az elmúlt év végéig az első két szintet tudtuk megvalósítani. A
portálunk Ügyintézés menüpontjában megtalálható az önkormányzati hivatalunkban intézett
valamennyi hatósági és közigazgatási ügy részletes ügymenet leírása és letölthetők az
ügyintézéshez szükséges kérelem és egyéb űrlapok elektronikus változatai.
A elektronikus ügyintézésben - pontosabban a Ket novella terminológia szerinti elektronikus
kapcsolattartásban – is történt előrehaladás az elmúlt év végén. Saját elhatározásunkat
nagyban segítette az, hogy a vállalkozói igazolványok kötelező elektronikus ügyintézésének
bevezetése folytán hivatalunk is rendelkezik az elektronikus űrlapok gyártásához szükséges
regisztrációval. Jelenleg folyik az Általános Nyomtatvány Kitöltő program megismerése az
első teszt nyomtatványok fejlesztése útján.
Az egyes szakalkalmazások interaktív kapcsolatának megteremtése és az elektronikus
kapcsolattartás lehetőségeinek kihasználására az elmúlt évben szerződést kötöttünk a MÁKkal négy interfész szoftver ingyenes beszerzésére. Ezek a szoftverek elsősorban a helyi
adózásban teremtik meg annak lehetőségét, hogy elektronikus űrlapokból vagy egyéb
elektronikus ügyfélszolgálati rendszerekből érkező bevallási adatokat átadják az ONKADO
rendszerbe. Az interfész programok lehetővé teszik továbbá az ONKADO rendszernek az
iktató rendszerrel történő adatcseréjét, illetve azt, hogy az internetes önkormányzati portálon
keresztül az adózók hozzáférhessenek saját adataikhoz és az adózással kapcsolatos
információikhoz.
Az önkormányzati hivatali működés és az eKözigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése
érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP 1.A.2 jelű „A
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” projekt felhíváson. A különböző
szervezetfejlesztési technikák, tanulmányok és humán tréningek mellett kellő hangsúlyt
kapott az eKözigazgatást segítő modellek bevezetése, illetve a meglévők továbbfejlesztése is.
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Ennek keretében továbbfejlesztésre került a Polisz Integrált Pénzügyi Információs Rendszer.
A korábbi testületi döntéseket nyilvántartó rendszert felváltotta a teljes testületi működést
támogató keretrendszer az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Ez a webes technológiájú
integrált keretalkalmazás teljes körű támogatást nyújt a testületi működésnek az előterjesztés
készítésétől, az ülésvezetésen és döntéshozatalon át annak a végrehajtásáig, a döntések
nyilvántartásáig, és azok automatizált internetes publikálásáig. A SeQuence ügyfélhívó
rendszer az ügyfeleknek kényelmesebbé tette az okmányirodai ügyintézést azzal, hogy
interneten keresztül is tudnak előre időpontot foglalni. Az egyenletesebb ügyfélelosztás
optimalizálása az ügyintézőknek, az ügyfélforgalom és ügyintézési idő pontos mérése pedig a
hivatal vezetőinek nyújt pótolhatatlan statisztikai adatsorokat.
Ezek a műszaki és szervezési fejlesztések szerencsésen egybeestek azzal is, hogy az elmúlt év
nyarára épült ki a kistérségi társulás nagykiterjedésű optikai gerinchálózata, amely nyolc
települést és azok közintézményeit kapcsolják egy informatikai hálózatba. Az távoli
alkalmazást futtató intézmények gigabit sávszélességű hálózati kapcsolaton kommunikálnak
az önkormányzati vagy ASP központi kiszolgálókkal. Ez utóbbin a GovSys ügyiratkezelő
szoftver érik el, amely többlet szolgáltatásaival segítséget nyújt a bonyolult hatósági
ügyekben a Ket novella által megkövetelt határidő számításban is, segítve a gyors és
szakszerű ügyintézést elkerülendő az esetleges ügyfél kártalanítási ügyeket.
Végül mindezen szolgáltatások kimenő információi egy új generációs önkormányzati portálon
fognak szintetizálódni ez év közepére. A hamarosan átadásra kerülő önkormányzati internet
portál éles indítását őszre tervezzük. Az új koncepció szerint felépülő modern technológiákat
is felsorakoztató honlap nemcsak a látogatóknak lesz áttekinthetőbb, hanem magában
hordozza annak a lehetőségét is, hogy rövid időn belül ezen a webes felületen biztosítsunk
kétirányú interaktivitást biztosító elektronikus kapcsolattartási lehetőséget az ügyfelek és
egyéb partnereink számára.
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XIII. HIVATAL
A hazánkban 1990-től létező önkormányzati rendszerrel kapcsolatban általánosan
leszögezhető, hogy annak legfőbb szerve a helyi választópolgárok által demokratikus úton
megválasztott képviselő-testület, amelyet megillet a jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzat valamennyi feladat- és hatásköre. Természetesen a rendkívül szélesen
meghatározott feladatokat nem egyedül, hanem szervei: a polgármester, az egyes bizottságok
és a polgármesteri hivatal útján látja el, illetve egyes hatásköröket kivéve, amelyek
átruházását a törvény tiltja, átruházhat.
Működésében meghatározó szereppel bírnak a rendszeresen tartandó ülések, amelyeken a
legfontosabb kérdésekben történik meg a döntéshozatal. Döntéseit két formában,
határozatként vagy rendeletként hozza.
A képviselő-testület ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Kivételt képeznek
az Ötv.-ben meghatározott ügyek, amelyek esetében zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés
rendelhető el.
A polgármester a képviselő-testület tagja, aki a testület képviseletében jár el. A törvény
azonban külön feladat és hatáskörökkel is felruházhatja, illetve már maga az Ötv. külön
feladatokat ad neki.
A képviselő-testület saját tagjai közül választ alpolgármestert. Az alpolgármester elsődleges
feladata a polgármester munkájának segítése, illetve a polgármester helyettesítése.
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal közigazgatási
szervezet, mely részben önkormányzati részben államigazgatási feladatokat végez. Ezen kívül
a polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit a
polgármesteri-hivatal közreműködésével látja el.
A hivatalt a képviselő-testület által kinevezett jegyző vezeti. A hivatali apparátus alapvető
feladata, hogy megfeleljen a mind komplexebb szolgáltatásokat igénylő lakossági
elvárásoknak. A korszerű ügyfélfogadás elveinek szem előtt tartásával egyre magasabb
színvonalon, az állampolgárok igényeinek megfelelően végezze munkáját.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a gazdasági és társadalmi változások, nagymértékben
érezteti hatását a közszférában. A közigazgatási szervek gyakori strukturális átalakítása, az
Unió irányelveinek átvétele, a jogharmonizációból eredő feladatok, a lakosság igényeinek
megváltozása - egyre nagyobb követelményeket fogalmaz meg a közszolgáltatásokkal
kapcsolatban. Mindezek a változások a közszféra dolgozóinak szemléletváltását ösztönzik.
A hivatalban jelenleg öt osztály – Titkárság, Városüzemeltetés, Adó, Pénzügy, Hatóság,
Humánpolitikai – működik és látja el a feladatokat. A létszámot tekintve összességében évek
óta nincs változás, az előző évekhez hasonlóan 60 fő. Ez a létszám azonban folyamatosan
közcélú munkásokkal egészül ki, ez hat főt jelent, az egyes osztályokon adminisztratív
tevékenységet folytatnak, illetve a Humánpolitikai Osztályon az ügyfélfogadást végzik. Az
összlétszámból három fő van gyermekgondozási segélyen, az Ő helyükre határozott idejű
szerződéssel alkalmazunk köztisztviselőket.
A Békés Megyei területfejlesztési Tanáccsal kötött szerződés alapján három ösztöndíjas
foglalkoztatottnak biztosítunk lehetőséget ismereteik bővítésére 2009. október 1-től 2010.
szeptember 31. napjáig.
A fluktuáció az utóbbi időben kissé megnövekedett a hivatalban, ennek okai a nyugdíjba
vonulás, illetve az egyre nagyobb elvárások, a köztisztviselőkkel szemben.
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A távozó kollégák helyét egyrészt belső átszervezésekkel oldottuk meg, a megüresedett
álláshelyeket pályázat útján próbáljuk betölteni.
Az életkor összetételének változását a következő táblázat mutatja:

Korcsoport megoszlás 2006-2010 évben
20
18
16
14
12
2006

fő 10

2010

8
6
4
2
0
21-30

31-40

41-50

51-60

61-

életkor

Egyre jobban elengedhetetlen követelmény a köztisztviselők iskolai végzettségének mind
magasabb szintre emelése. A szakmai alap- és szakvizsga megléte a köztisztviselői
törvényben meghatározottak szerint kötelező feltétele az alkalmazásnak, ezen a téren az
apparátus képzettsége megfelel az előírásoknak.
Az utóbbi években nagy gondot fordítunk a személyi állomány összetételének és szakmai
felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Javult a felsőfokú képzettséggel rendelkezők
aránya, van, aki több diplomával, illetve főiskolai és egyetemi diplomával is rendelkezik,
illetve többen rendelkeznek a munkájukhoz kapcsolódó további szakképesítéssel.
A hivatal több dolgozó tanulását segítette, az elmúlt négy évben hét fő végezte el a főiskolát,
ebből kettő a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott diplomát. Mindezeket az alábbi két
diagram mutatja:
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Iskolai végzettség megoszlása

8 fő egyetem

20 fő középiskola

32 fő főiskola

Az iskolai végzettségek alakulása

3 fő
2 fő

6 fő

17 fő

Kettő v.több főiskola
Egyetem és Főiskola
Főiskola és akkreditált k.
Főiskola és egyéb v.
Középfok és plussz képz.

16 fő

Fontosak az Államigazgatási Hivatal, illetve egyéb szervezetek által szervetett
továbbképzések, ezek mind szorosan kapcsolódnak a napi munkavégzéshez. Az elmúlt évben
a következőként alakult a képzésben résztvevők száma:

189

Helyi éves
továbbképzési
Hivatal létszá- tervben
mának
érintett
megoszlása
létszám

Képzésben ténylegesen részt vevők megoszlása
Hivatalunk vagy
Iskolarendszerű
más szerv által
képzésben részt vevők
szervezett (1-5)
száma
napos képzésben
támogatott
nem
részt vevők száma
támogatott

Iskolarendszeren kívüli
képzésben részt vevők
száma
támogatott nem
támogatott

Képzésben részt
vevők száma
összesen

Jegyző
1 fő

6

5

1

0

6

I. besorolású
39 fő

81

63

10

3

76

II. besorolású
15 fő

8

7

1

0

8

ügykezelő
5 fő

0

0

0

0

0

Összesen:
60 fő

95

75

12

3

90
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Az ÁROP pályázat keretében nyertünk képzés magvalósítására, mely képzések 2009-ben
kezdődtek és 2010-ben fejeződtek be. Témáját illetően a munkavégzés minőségének javítását
szolgálták. Szinte valamennyi dolgozó aktív résztvevője volt ezeknek a programoknak.
Saját szervezésben zajlott a Ket. hatálybalépésére való felkészülés, mely minden dolgozót
érintett, aki alkalmazza a jogszabályt.
Az elmúlt ciklusban három közmunkással, egy mezőőrrel és két köztisztviselővel történt
munkahelyi baleset. Öt eset lezárult, ezek nem jelentenek többletköltséget a hivatalnak. Az
utoljára történt baleset még nem zárult le, a mezőőr munkavégzés közben többszörös
csonttöréssel járó balesetet szenvedett.
Az alábbi táblázat a hivatal dolgozóinak szabadság igénybevételét mutatja 2010. évben. A
jogszabályoknak megfelelően szabadságolási ütemtervet készítünk év elején, és igyekszünk
ennek megfelelően minden dolgozó részére biztosítani a szabadság kiadását. Ebben az évben
a tervtől eltérően a jogszabályváltozások következtében létrejövő megnövekedett feladatok és
többletmunkák miatt lényegesen növekedett a túlórák száma, valamint a rendelkezésre álló
szabadság kivétele illetve kiadása sem történik a tervnek megfelelően.
Szabadság igénybevétele 2010 július 31-ig
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Mindezek bizonyítják, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az állandó
változásoknak és elvárásoknak megfeleljük, hogy a legjobb tudásunk szerint segíthessük a
bizottságok, és a képviselő-testület munkáját.
Kirendeltség
A kirendeltség a két településrész 1982 évi egyesítését követően az endrődi településrészen
megmaradt hivatali egység.
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Célja és funkciója az elmúlt időszak alatt változatlanul az, hogy a településrész részben idős
nyugdíjas, részben szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak az ügyek intézése lehetőleg
helyben és jó szinten valósuljon meg, figyelemmel az endrődi településrész kiterjedt –
Nagylapos és Öregszőlő – voltára.
A kirendeltségen 2 fő ügyintéző /egy felsőfokú és egy középfokú végzettségű / és egy fő /
hatórás/ takarítónő dolgozik.
Az ügyintézők a szükséges szakvizsgával, illetve alapvizsgával rendelkeznek.
A hivatallal a kapcsolattartás háromféle módon valósul meg: egyrészt a hétfői osztályvezetői
értekezletek alkalmával, ahol a szakmai irányításon túl a felvetődő egyéb problémák is
megbeszélésre kerülnek. Kapcsolatot tartunk továbbá az ún. ”belső” posta útján is, mely napi
rendszerességgel hozza és viszi a Kirendeltség, a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a hozzánk
eljuttatott intézményi leveleket, iratokat.
A kiépített mikrohullámú kapcsolat útján pedig közvetlen számítógépes kapcsolat és
közvetlen munkakapcsolat van a Kirendeltség és a Hivatal között.
A feladatok bemutatása
Anyakönyvi igazgatás:
Magyarországon 1895.október 1-től van állami anyakönyvezés.
A két településrész egyesítését követően az endrődi településrész teljes anyakönyvi iratanyaga
helyben maradt, ezért anyakönyvi nyilvántartást vezetünk a születésről, házasságkötésről és a
halálesetről is.
A születések száma természetesen elenyésző, de a születési, házassági, halotti anyakönyvvel
kapcsolatos ügyintézés nem szűnt meg, hiszen a születési anyakönyvekkel kapcsolatban az
endrődön született, majd az elhunyt személyt a születési anyakönyv un. „UB” rovatába be kell
jegyezni. Ugyanez vonatkozik természetesen az endrődön kötött házasságokra is, hogy az itt
kötött házasságok esetén, ha a házastársak bármelyike elhunyt, a haláleset tényét szintén be
kell jegyezni a házassági anyakönyvbe.
Személyi okmányok cseréjéhez, új házasságkötéshez, az elhunyt személynek a haláleset
anyakönyvezéséhez ki kell adni a megfelelő anyakönyvi kivonatot.
A településrészen történt haláleset esetén a bejelentés jegyzőkönyvezése, a szükséges iratok
kiállítása, az érintett hatóságok értesítésével kapcsolatos feladataink vannak
További anyakönyvi feladatok: a honosítással, visszahonosítással, névváltoztatással
kapcsolatos kérelmek, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele.
Házasságkötés: az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényes előfeltételeit, vezeti
az előírt nyilvántartásokat, közreműködik a házasságkötési, névadói és állampolgársági eskü
letételének szertartásain. (Az endrődi településrészen nincs jelentős számú házasságkötés,
illetve névadó, de azért van.)
Házasságkötésre elsősorban a településrészen lakó és szerényebb anyagi körülmények között
élők, illetve az egyszerűbb esküvői szertartást igénylők köréből kerülnek ki, de jelentkeztek
már be házasságkötésre vidékről, illetve külföldi állampolgár és párja is itt kívánt már több
esetben is házasságot kötni.
Egyéb anyakönyvi feladatok: adatkérés – adatközlés, adategyeztetés (társhatósági
megkeresés, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatkérése stb.)
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Hagyatéki ügyintézés:
A hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatunk: A feladat megosztásából adódóan a
kirendeltségen azokat a hagyatéki ügyeket intézzük, melyben az elhunyt személy
hozzátartozója a településrészen lakik.
Teljes körű hagyatéki ügyintését végzünk, kezdve a hivatali helységben történő
leltárfelvételétől, a hagyatéki vagyontárgyak biztosításán át, az ingatlanokról történő adóértékbizonyítvány kiállításáig, az esetleges köztartozások (közműfizetési kötelezettségek
elmaradása) vizsgálatán át a hagyatéki leltárnak a jogszabályban előírt mellékletekkel a
közjegyző felé való továbbításáig.
Cél a hagyatéki ügyintézés során, hogy a hagyatéki leltárt úgy készítsük elő, hogy azt a
hagyatéki eljárás során az illetékes közjegyző a lehető leggyorsabban tudja átadni az örökösök
részére, tekintettel a közjegyző jelentős leterheltségére.
Mezőőri hozzájárulás:
Korábban az adóosztály koordinálta, majd a hivatalok között létrejött mikrohullámú kapcsolat
kiépítését követően lehetőség nyílt rá, hogy önálló munkaterületként a kirendeltségre lehessen
telepíteni a mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatokat. Ez egy számítógépes program, mely
két részből áll, egy ingatlan nyilvántartásból és egy folyószámla nyilvántartásból.
Ebben a programban tarjuk nyilván a Gyomaendrőd Város közigazgatási területéhez tartozó
külterületi ingatlanainak mintegy 30 ezer hektárját ( szántó, rét , legelő, zártkertek stb)
melyből, mintegy 25.000 ha képezi a mezőőri hozzájárulás alapját.
Az éves mezőőri hozzájárulás megállapításának hatálya alá mintegy 6.400 fő tartozik,
(magánszemély, jogi személy) de fizetési kötelezettséget megállapító határozatot a 2008
évben bevezetett un. 300.- Ft-os limit bevezetése óta csak mintegy 3.600-3.800 fő részére
állapítunk meg.
A mezőőri hozzájárulásból befolyt összeg évente némileg változó, 7.600.000.- és 8.200.000
Ft- között mozog.
A mezőőri hozzájárulással kapcsolatos feladatunkhoz tartozik még a kivetést megelőzően a
bejelentett változások átvezetése, majd a befizetett járulékok tételes könyvelése, a bevételek kiadások-számlakivonat nyilvántartás adatainak összesített könyvelése és annak a Pénzügyi
Osztály felé való havi továbbítása, a hátralékosok fizetési felszólításának kiadása, a nem
fizetők részére adók módjára történő behajtás elrendelése.
Adósságkezelés:
A beszámolóban érintett 2006-2010 években kétféle „adósságkezelés történt„ illetve történik.
Az egyik a 11//2005.(I.26.) korm. rendelethez kötődik az „ Egyes lakáscélú kölcsönökből
eredő adósságok rendezéséről „ szóló kormányrendelet, mely meghatározott összegű
lakáscélú kölcsönök törlesztő részleteinek meghatározott időtartamú felfüggesztéséhez
kötődött 2007 évben megszűnt.
Az ebben résztvevők számát az ügyiratforgalmi táblázat tartalmazza.
A másik, jelenleg is érvényben lévő adósságkezelésünk a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993 évi III. törvényben, valamint Gyomaendrőd Város 20/2003. (VIII.12.)
KT rendeletében meghatározott adósságkezelési szolgáltatás - a szociálisan rászorult
személyek részére nyújtott - lakhatást segítő ellátás, mely közüzemi díjtartozásra, ( áram,
gáz-víz) valamint lakbér,- és közös költség hátralékokra állapíthat meg támogatást.

193

Ennek a támogatási formának a legszembetűnőbb változása az, hogy a bevezetést követő
néhány évben nem merült fel számottevő igény a rászorulók részéről, addig az elmúlt másfélkét évben jelentősen megnőtt az igénylők száma.
Ennek oka vélhetően a 2008. év végén jelentkező „válság” volt.
Ehhez a válsághoz kapcsolódik az a kormányrendeletből adódó feladatunk is, mely a
krízishelyzetbe került személyek részére nyújtott egyszeri támogatásról szólt és melynek a
munkájából a Humánpolitikai Osztályon túl a Kirendeltség is kivette részét.
A Hivatal többi osztályával való kapcsolatunk
Humánpolitikai Osztály
A Humánpolitikai osztály munkájában való részvétel elsősorban a településrész szociális
ellátásával kapcsolatos ügyintézésben jelenik meg. Ez azért jár jelentős ügyfélforgalommal,
mert a település idős és szociálisan rászoruló lakossága éppen ezen a településrészen lakik
nagyobb számban.
Melyek ezek az ellátási formák, amelyekben a humánpolitikai osztály munkájának
segítésében veszünk részt?
Elsősorban jelentős ügyfélforgalmat jelent a beiskolázási támogatások időszaka, mely évente
két alkalommal egy-egy hónapot jelent.
Folyamatosan igényelhető a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély, temetési segély, köz gyógy és eseti
gyógyszertámogatás, rendszeres szociális segély, RÁT, valamint az ápolási díj és a
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.
Az igénylőknek átadásra kerülő nyomtatványok döntő részben a kirendeltségre kerülnek
vissza, melyeket a helyes kitöltés és a szükséges iratok csatolásának ellenőrzése után
átveszünk, érkeztetünk és megküldjük a Humánpolitikai Osztálynak.
A Humánpolitikai Osztályhoz kapcsolódóan kell megemlíteni a gyámhatósággal
kapcsolatosan jelentkező feladatunkat, a gyámság-gondnoksági eljárásoknál, melyek
felülvizsgálatánál szükséges ingó és ingatlanleltárok felvételét és annak határidőre a
gyámhatósághoz való megküldését is.
Hatósági Osztály és Okmányirodával kapcsolatos feladataink
A Hatósági Osztállyal szoros munkakapcsolatban állunk. Hiszen a mindkét településrészen
folyó anyakönyvi munka szinte napi munkakapcsolatot kíván. (halálesethez folyószám
egyeztetése, iratok küldése, adatok egyeztetése) Házasságkötésnél a várakozási idő alóli
felmentés engedélyeztetése, iktatás.
Az okmányirodának megküldjük az állampolgárok lakcímváltozásaival kapcsolatos
lakcímbejelentő lapokat, valamint a halálesetekről felvett jegyzőkönyvek mellékleteként az
átvett okmányokat.
Az okmányiroda részére az anyakönyvből, kérésre adatot szolgáltatunk.
Adóosztállyal a kapcsolatunk
Az Adóosztály által rendszeresített bevallási, kérelem és egyéb nyomtatványok kiadásában,
valamint az adott üggyel kapcsolatos tájékoztatás megadásában való részvétel, valamint a
kitöltött és átvett kérelmeknek az ügyintézőhöz való eljuttatásában jelenik meg.
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Egyéb feladatok
Marhalevél kiadásával kapcsolatos feladatok:
Míg korábban az egyik legnagyobb ügyfélforgalmat jelentő ügyintézések egyike volt a
marhalevél kiállításával, irányításával a visszaérkezett iratoknak a nyilvántartásból való
kivezetésével kapcsolatos ügyintézés, addig ez a jelenlegi időszakban csökkent, szinte eltűnt,
hiszen a szarvasmarhára már korábban, majd a sertésre sem mi adjuk ki a járlatot,
változatlanul megmaradt azonban a juhra, lóra, szamárra a marhalevél kiadása, de ezeknek a
száma elenyésző.
Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladataink:
A kirendeltségen elhelyezett hirdetőtáblán közzé tesszük a lakosság napi életét közvetlenül
érintő, valamint tájékoztató jellegű hirdetményeket, információkat, hogy azokat a lakosság
mind nagyobb számban ismerje meg. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők:
Testületi ülések időpontjai, polgármester, alpolgármester fogadónapjai, szociális és szolgálati
bérlakásokra történő pályázatok benyújtása, állatorvosi ügyeleti beosztások kifüggesztése,
ÁNTSZ, növényvédelmi hatóságok kötelezései, tájékoztatásai, önkormányzati hírek (pl.
beiskolázási támogatások benyújtásának határidői) stb.
A lakossággal való kapcsolattartás egyéb módjai között meg kell említeni a közérdekű
bejelentések fogadását, továbbítását mely elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak szól, mint
például az elromlott közvilágosítás, a gázszivárgás, az elhullott és az el nem hullott állatok
okozta problémákat, de ide sorolhatjuk az elmúlt időszak időjárás okozta belvízkárok
bejelentéseit is.
Összegezve:
Mint a beszámolóból kitűnik, a kirendeltségen folyó munkák és feladatok a vizsgált időszak
alatt változtak, hiszen a jogszabályok változásával korábbi feladatok szűntek meg, vagy
csökkentek, újak pedig jöttek. A gazdasági élet változásával mind több ellátásra szoruló
állampolgár jelent meg a kirendeltségen is. A több ügyfél a nagyobb összegű segélyezés
(támogatás) a 2009 decemberében történt ügyviteli rendszer (iktatás) korszerűsítése, a
gyakran változó jogszabályok követése, egyre fokozottabb fizikai, szellemi és mentális
odafigyelést kíván a napi munka során, a kirendeltségen dolgozó 2 fő részéről is.
A kirendeltségen előforduló ügyiratforgalmat a következő táblázat szemlélteti:
Iktatott főszámos ügyiratok:

Adatszolgáltatás:
Adósságkezelés
/közüzemi
hátralék/:
Adósságkezelés /OTP hitel/:
Anyakönyvi okiratok:
Családi
jogállás,
gyámság,
gondnokság:

2006.
07.01től
15
22
7
82
5
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2007

2008

2009

2010.
06. 30-ig

5
51

13
98

20
128

2
101

33
115
14

108
14

147
26

70
3

Fizetési felszólítás/ mezőőri járulék:
Gázártámogatás:
Hagyatéki ügyek:
Hatósági bizonyítvány:
Krízis helyzetbe került személyek
támogatása
Mezőőri járulék:
Egyéb:
Összesen:

3
255
57
3
-

2
128
5
-

5
125
2
-

51
146
6
7

32
72
4
5

205
23
677

275
32
660

13
13
391

8
43
582

36
5
330

Gyűjtőszámon iktatott ügyiratok:

Haláleseti válási értesítők
Mezőőri járulék határozat
Mezőőri járulék fizetési felszólítás
Összesen

2006.
07.01-től
208
1277
1485
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2007
200
6386
1345
7931

2008.
233
3836
1600
5669

2009.
218
3740
1405
5363

2010.
06 30-ig
124
3645
3769

XIV. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Testvérvárosok erre fordított kiadások éves szinten, jelentősebb rendezvények, események
Gyomaendrőd Város testvérvárosi kapcsolatainak kiépítése mintegy tizenöt éves
múltra tekint vissza.
A Nagyenyedi testvérvárosi kapcsolat a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és a nagyenyedi középiskola közötti testvériskolai kapcsolatból fejlődött ki. 1993.
október 2-án a két város polgármestere aláírta a testvérvárosi szerződést. A kapcsolat azóta is
jól működik, hiszen a testvérvárosi látogatások szép számmal követik egymást. Évente
meghívást kap három gyomaendrődi fiatal a nagyenyedi Ifjúsági INTER-ART Alkotótáborba
valamint a Nagyenyeden rendezett jelentősebb rendezvényekre és természetesen városunk is
meghívja a jelentősebb rendezvényeire Nagyenyedet.
2003. tavaszán a németországi Schöneck város polgármesterének meghívására
önkormányzati delegáció látogatott el a hangulatos kisvárosba, céljuk a testvérvárosi
kapcsolat felvételének előkészítése volt.
A vendéglátók megmutatták a város látnivalóit, a jóléti és közösségi létesítményeket és egyéb
nevezetességeket.
A korábban Gyomaendrődön szerzett benyomás és látogatás eredményeként
szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos partneri –
testvérvárosi - kapcsolat jöjjön létre. Schöneck polgármestere és a település delegációja 2003.
októberében Gyomaendrődre látogatott, ekkor ünnepélyes keretek között aláírásra került a
testvérvárosi kapcsolatok felvételéről szóló okirat. Az elmúlt hét év alatt szoros kulturális
kapcsolat alakult ki a két város között.
Gyomaendrőd harmadik testvértelepülése a lengyelországi Pilzno. A két város között
2004. június 19.-én került sor a testvérvárosi megállapodás aláírására.
2009. július 6-án írta alá Várfi András polgármester a partneri együttműködésről szóló
megállapodást a szlovák Vrútky városával. Ez a kapcsolat is testvériskolai kapcsolatból
fejlődött ki, a szlovák város gimnáziuma a Kner Imre Gimnáziummal tart iskolai kapcsolatot.
Mind a négy testvérvárossal folyamatos és szoros kulturális kapcsolatot ápolt a 20062010-es időszakban is önkormányzatunk. A kulturális kapcsolat révén amatőr
művészegyütteseink számos színvonalas produkciót mutattak már be külföldön. A
sportkapcsolatok lévén pedig labdarúgóink néptáncosaink és társastáncosaink tehettek eleget
Látogatások:
Nagyenyedről Gyomaendrődre:
 2006. dec.15- 17.
X. Szaloncukor Kupa: 12 gyerek+3 felnőtt
 2007. dec. 14-16.
XI. Szaloncukor Kupa
 2008. aug. 16-17.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny : 4 fős delegáció (alpm)
 2008. december 12-14.
XII. Szaloncukor Kupa –focisták 12+3 fő (alpm)
 2009. április 30-május 3.
XI. Sajt és Túró F.-10+6 fő (pm+ képv.)
 2009. augusztus 19-22.
XI. Halfőző -5 fő (alpm)
 2009. december 11.-13.
XII. Szaloncukor Kupa 15+2 fő (pm+alpm)/Ők ketten
maradtak 18-ig a brüsszeli átadó miatt.
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Gyomaendrődről Nagyenyedre:
 2007. ápr. 20 -22.
A Föld Napja Várfi András, Dr. Csorba Csaba, Szabó
Balázsné, Rácz Imre
 2007. okt. 12-14.
Borfesztivál és Testvérvárosok Napja Csányi István, Izsó
Csaba, Illés János, Dr. Kovács Béla
 2008. júl. 10-20.
III. Ifjúsági Inter- Art Művésztábor: Burai Ildi, Nagy
Gabriella, Neibort Nelli, Varga Lászlóné pedagógus
 2008. júl. 26 -27.
Sörnapok Várfi András, Várfiné Szmola Ildikó Mária,
Dr. Csorba Csaba, Dr. Csorbáné Balogh Éva
 2008. szept. 19-21. III. Bor és testvérvárosi Napok Várfi András, Rácz Imre,
Czibulka György, Színfolt Mazsorett csop., Felnőtt focisták 20 fő(saját
költségen)
 2009. febr.7.
XII. Máltai Farsangi Bál Várfi András, Dr. Csorba
Csaba
 2009.május 22-24. Nagyenyedi Bethlen Napok focisták+ kísérő
 2009. július 10-20. IV. Inter Art Művésztábor: Epresi Szabina, Zsilinszki
Éva, Hevesi Nagy Anikó
 2009.július 24-26.
Focisták (alpm)
 2009. augusztus 29-30. Bor és Testvérvárosi Napok Iványi Lajosné, Dr. Palya
József, Hevesi Nagy Anikó,
 2010. július 10-19. V. Inter Art Művésztábor Liszkai Kata Danicza, Ágoston
Boróka, Csüllög Zsófia, Nemes Zita, Tímár Tamara,Gyurcsán Nikolett, Gyalog
Irén
 2010. július 23-26. Focisták (Fülöp Zoltán)
Pilznóból Gyomaendrődre :
 2006. dec. 15 -17.
Szaloncukor Kupa
9 gyerek + 4 felnőtt
 2007. aug. 18 –20.
IX. Nemzetközi Halfőző Verseny
5 fős delegáció
 2008. aug. 16-18.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny
4 fős delegáció
 2008. október 23-26.
Csabai Kolbászfesztivál
50+6 fő
 2008. dec. 12-14.
XI. Szaloncukor Kupa
9 fő
 2009.ápr. 30-máj. 3.
XI. Sajtfesztivál
12 fő
 2009. július 8-11.
27 fő focista-a lengyel polgármestertől kapott jutalomút
 2009. december 11-13.
XII. Szaloncukor Kupa
14 fő
Gyomaendrődről – Pilznóba :
 2007. jún. 28-júl. 1. Várfi András, Lehóczkiné Tímár Irén, Jakus Imre, Kluba Ágnes
 2008. máj. 9- 12.
Pünkösd
Képviselők,
Polgármesteri
Hivatal
osztályvezetői, intézményvezetők,
 2010. ápr. 19.
Pilznói PolgármesterTemetésre
Várfi András, Dr.
Kovács Béla, Iványi László
Schöneckből-Gyomaendrődre
 2007. okt. 18 -23.
III. Gyomaendrődiek Világtalálkozója:
12 fős delegáció
 2007. dec. 14 -16.
Szaloncukor Kupa:
16 fő
 2008. ápr. 30 –máj. 4. X. Sajt és Túró Fesztivál: 18 fős kórus +5 fős delegáció
 2008. aug. 16 -18.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny
4 fős delegáció
 2008. október
Csabai Kolbászfesztivál (PRIVÁTBAN)
 2008. dec.12-14.
XI. Szaloncukor Kupa (11+5 fő)
 2009.ápr. 30.-máj.3. XI. Sajt és Túró Fesztivál (7+5 fő)
 2009. október 21.-25. Csabai Kolbászfesztivál fél privát 5 fő
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 2009. december 11.-13.
XII. Szaloncukor Kupa 15+2 fő
Gyomaendrődről –Schöneckbe:
 2007. aug. 2- 5.
Büdesheimi Lámpásfesztivál Várfi András, Izsó Csaba, Szujó
Zsolt, Szilágyi Sándor
 2008. jún. 5- 8.
Büdesheimi Lámpásfesztivál
 2009. jún.17-21.
Helmut Dux Turnier 14+2 fő
 2009. júl. 30-aug. 2. Büdesheimi Lámpásfesztivál Zenebarátok 18 fő, Várfi András,
Várfiné Szmola Ildikó, Ágostonné Farkas Mária, Balla Károlyné
 2010. június 2-7
Gál István, Tímár Kitti, 14 focista
Vrútkyból –Gyomaendrődre:
 2008. aug. 16-18.
X. Nemzetközi Halfőző Verseny: 7 fős delegáció
 2009. ápr.30-máj.3. XI. Sajt és Túró Fesztivál (10+6+10)
 2009. júl. 20-23
5-6 fő
 2009. október 23-25. Csabai Kolbászfesztivál 6 fő
 2009. december 11.-13. XII. Szaloncukor Kupa 14+2 fő
Gyomaendrődről - Vrútkyba:
 2009. július 4-6.
Várfi András, Dr. Csorba Csaba, Dr. Kovács Béla, Kohn Sándor
Pályázati források és a legjelentősebb testvérvárosi rendezvények
Az adott időszakban testvérvárosi látogatások költségeinek támogatására csak az
Európai Unió EACEA szervezete által meghirdetett pályázati felhívás kapcsán nyílt
lehetősége Önkormányzatunknak. A ciklus alatt két alkalommal, 2007-ben (elnyert támogatás
1.177.000 Ft, ebből testvérvárosi útiköltség 517.000 Ft, Gyomaendrőd Önkormányzatának
járó szervezési költség 660.000 Ft) és 2009-ben (elnyert támogatás 1.352.355 Ft, ebből
testvérvárosi útiköltség 474.733 Ft, szervezési költségeinkre jutó támogatás 877.622 Ft)
nyertünk támogatást ezen forrásból.
A 2006-2010-es időszak jelentősebb testvérvárosi látogatásai között feltétlenül meg
kell említeni a 2007. december 14-17-én rendezett X. Szaloncukor Kupa rendezvényét, mely a
pályázati forrásnak köszönhetően nagyszabású lehetett. Ezen rendezvényen részt vettek a
lengyel (Pilzno), a romániai (Nagyenyed), német (Schöneck) testvérvárosok valamint a 2009.
július 6.-a óta testvérvárosunkká vált szlovák (Vrútky) focistái és edzői. Természetesen a
többi évben rendezett Szaloncukor Kupa is nagyon nagy jelentőséggel bír, hisz ilyenkor
szintén minden testvérvárost meghívunk a tornára.
A következő szintén pályázati forrásból megvalósult találkozó 2009. április 30.-május
3-ig tartó rendezvény, mely a város Sajt- és Túrófesztiváljához kapcsolódott. Itt szintén jelen
voltak a fent említett városok delegáltjai, és egy-egy kulturális műsorral fellépő csoport
minden országból.
A minden év decemberében megrendezendő Szaloncukor Kupa- Nemzetközi Ifjúsági
Labdarúgó Torna költségeire az adott év sportalapjának kötött felhasználású keretében jelöl ki
a Képviselő-testület forrást, mely
 2006-ban 200.000 Ft,
 2007-ben 228.000,
 2008-ban 200.000,
 2009-ben szintén 200.000 Ft,
 2010-ben pedig közel 1.000.000 Ft.
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A beszámolót készítették:
Megyeri László

Aljegyző

Liszkainé Nagy Mária

Városüzemeltetési Osztály vezetője

Kürtiné Erdősi Klára

Projektmenedzseri Iroda vezetője

Enyedi László

Adóosztály vezetője

Szilágyiné Bácsi Gabriella

Pénzügyi Osztály vezetője

Keresztesné Jáksó Éva

Humánpolitikai Osztály vezetője

Tímárné Binges Irén

Hatósági osztály vezetője

Tóthné Rojík Edit

Oktatásügyi előadó

Lévai Éva

Személyügyi ügyintéző

Készült: 2010. augusztus
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