ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2010. december 23.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2010. 12. 23-i ülésre

196/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szennyvíztisztitó telep fejlesztése
Határidő: 2010. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. december 13.
A szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezési munkáira 4 cégtől kértünk be
ajánlatot, de csak 1 db ajánlat érkezett, az eljárást megismételjük.
225/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Határidő: 2010. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. november 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az előzetesen meghatátozott intézkedési
ütemterv alapján 2010. november 25-én elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgálatát.
292/2010. (VIII. 5.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vételi szándék bejelentése a Gyomaendrőd, Tompa M. utca 15. szám alatti
lakóingatlan megvételére
Határidő: 2010. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. október 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
Törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjára hivatkozva bejelentette vételi szándékát a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Tompa utca 15. szám
( 2205 hrsz. ) alatti lakóingatlan megvásárlására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazta a polgármestert az
adásvétellel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bruttó 1,7 millió forint értékhatárig
felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Az ügyben több levélváltás történt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Békés
Megyei Területi Irodájával. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Békés Megyei
Területi Irodája írásos tájékoztatást adott arról, hogy várhatóan 2011 első negyed
évében árverésre bocsátja a Gyomaendrőd, Tompa u. 15. szám alatti ingatlant 1,7

millió Ft kikiáltási áron. Az árverés pontos idejéről, helyszínéről külön ki fognak
értesíteni.
303/2010. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körösi Halász Szövetkezet által javasolt haltelepítési program
Határidő: 2010. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. november 9.
A Hantoskerti holtág 3 éves haltelepítési program végrehajtására Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és a Körösi Halász Szövetkezet között a megállapodás
október 19.-én aláírásra került Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete döntésének
megfelelően az alábbi feltételek mellett.
1. A Körösi Halász Szövetkezet vállalja, hogy 3 éven keresztül a haszonbérleti díj
összegének megfelelő mennyiségű élő halat telepít az általa hasznosított Hantoskerti
holtágba. Ezen felül a halász szövetkezet vállalja, hogy ugyanezen mennyiségű élő
halat saját költségén telepít a holtágba.
2. A program végrehajtásához a halász szövetkezet vállalja, hogy a holtágban a
halászatot korlátozza, maximum évente kétszer egy hét időtartamban.
A Körösi Halász Szövetkezet 2010. november 9.-én a Hantoskerti holágba 3856 kg
pikkelyes szajoli tőpontyot telepített, melyenk értéke összesen: 2.602.800 Ft.
A haltelepítésről beszámolt az írott és elekronikus sajtó, valamint a Körös TV.
344/2010. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendváltozása
Határidő: 2010. 09. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. december 13.
A menetrend változás szeptember 1-től életbe lépett.
362/2010. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Víztorony rekonstrukciós munkái
Határidő: 2010. 12. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. december 13.
A víztorony belső felújítási munkáira megkötöttük a szerződést, de az elhúzódó
egyeztetések miatt 2011. évben teljesít a Vízmű.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010.
(II. 15.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 103.502.- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A központosított támogatások közé beépítésre került
Az 5/2010.(I.29.) OKM rendeletben elnyert támogatás az integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére
Az 5/2010.(I.29.) OKM rendeletben elnyert támogatás az integrációs felkészítés támogatására
Teljesítménymotivációs pályázati alapból elnyert támogatás a kiemelkedő munkát végző pedagógusok,
alkalmazottak teljesítményének elismerésére
A 21/2010.(V.13.) OKM rendeletben elnyert támogatás az informatikai fejlesztések támogatására
A 13/2010.(III.19.) OKM rendeleten elnyert összeg a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatására
A 13/2010.(III.19.) OKM rendeletben elnyert összeg az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatására
A 17/2010. (III.30.) OKM rendelet szerint elnyert az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 9. pontja
szerinti pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
A 361/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Sportcsarnok eszközállományának felújítására 1.705.- E Ft került
beépítésre a Kner Imre Gimnázium támogatásába, melynek forrása a tartalékban lévő sportcsarnok felújítás saját
erő összege.
A 381/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti új építésű lakásokat
megvásárolja az önkormányzat, melynek forrásául a várható többlet iparűzési adóbevétel szolgál.
A 357/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Liget Fürdő részére plusz 15.000.-E Ft működési pénzeszköz
átadás került előirányzatosításra, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány összege.
A tartalékban elkülönített alapok (polgármesteri-, civil-, sport-, turisztikai alap) felhasználásra kerültek, melynek
átvezetése megtörtént a tényleges költséghelyekre.
Az országgyűlési képviselő választás, a helyi önkormányzati és kisebbségi képviselő választás bevételének és
kiadásainak összege beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
A szociális igénylések alapján a kötött felhasználású támogatások előirányzata közé átvezetésre került a működési
célú pénzeszközátvételek közül a rendszeres segélyekre megtervezett összeg.
A költségvetési rendeletbe az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64. § (5) bekezdése értelmében beépítésre került a
normatív támogatások közé a 2010. júliusi normatíva lemondás - 16.651.-E Ft-os összege. Ezen összeg a Térségi
Szociális Gondozási Központ új tanyagondnoki szolgálatára vonatkozó 1.475.- E Ft-os normatíva összegét, az
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 579.-E Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettségét, a Kner Imre
Gimnáziumnál 1.830.-E Ft visszafizetést, továbbá az iparűzési adó változása miatti 15.717.-E Ft SZJA csökkenést
tartalmazza.
Az októberi normatíva lemondás 554.-E Ft-os összege a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulólétszám
csökkenésének a következménye. Jelentős a tanulói létszám csökkenés a Kner Imre Gimnáziumnál, ugyanis a
félévkor keletkezett 1.830.- E Ft összegű normatíva visszafizetés a tényleges létszámadatok figyelembevétele miatt
további 1.049.- E Ft összeggel nő. Az intézmény a csoportszám csökkenésből adódó normatíva visszafizetést az
önkormányzati támogatás összegéből jelen rendeletmódosítás során rendezi.
Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
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előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja a 2010. évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2010. (………..) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában
szereplő bevételek főösszege 4.911.036.-E Ft-ra módosul, részletezve az 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.891.455.-E Ft-ra nő, részletezve a 3.
mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 199.148.-E Ft-ra módosul,
részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 628.315.- E Ft-ra, ezen
belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 597.985 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás
21.208.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 9.122.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet
részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.192.118.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését a
6. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Indoklás
A 2010. évi költségvetésről szóló
8/2010. (II. 15.) KT rendelet módosításáról
2.§
A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
III. módosított előirányzat
IV. módosított előirányzat
változás

4 347 015
4 807 534
4 911 036
103 502

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
Költségvetési támogatások
1.
Normatív állami hozzájárulás
-1488
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
161140
3.
Központosított támogatás
12782
4.
Címzett- és céltámogatások
5.
TEKI támogatás
6.
Céljellegű decentralizált támogatás
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
1.
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
30000
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
2.
Átengedett központi adók
1.
SZJA helyben maradó része
2.
SZJA jöv.kül.mérséklése
-15717
3.
SZJA normatív módon elosztott
4.
Gépjármű adó
5.
Termőföld bérbeadása
3.
Különféle bírságok
4.
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbe
3451
1.
2.
Mezőőri járulék bevétele
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
-280
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
Oktatási ágazat
4.
Kis Bálint Általános Iskola
1.
Saját bevétel
643
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
5897
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
5.
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
1.
Saját bevétel
2835
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
-308
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
6.
Kner Imre Gimnázium
1.
Saját bevétel
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
1

7.

Városi Egészségügyi Intézmény
1.
2.
3.
4.

8.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Gondozási Központ

1.
2.
3.
4.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
10.

10.
11.

3018

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal
Családsegítő Szolgálat
Saját bevétel (pályázatok)
55
Átvett pénzeszköz műk c.
721
Felh.célú bev.(pályázatok)
Előző évi pénzmaradvány
Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
8415
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Zene- és Művészeti Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
1393
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
193
Átvett pénzeszköz műk c.
1260
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
29 537
Átvett pénzeszköz műk c.
-140 045
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.
Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V
Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

103 502
2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
1 085 011
282 380 715 783 389 897
5 778
Eredeti előirányzat
III. Módosított előirányzat 1 155 162
298 133 865 372 454 660
5 824
IV. Módosított előirányzat 1 194 181
307 275 905 994 479 578
4 427
Változás
39 019
9 142 40 622
24 918
-1 397
4. cím Kis Bálint Általános Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
teljesítménymotivációs pályázat
881
238
5/2010. OKM rend.-ped.kieg.illetmé
393
106
5/2010 . OKM rend.-IPR pály.
51
14
596
21/2010. OKM rend.-szakmai informatika
180
13/2010. OKM rend.-ofö pótlék
14
4
TÁMOP 3.4.3. előleg
1 969
478
4 047
átcsop.
-635
318
melegétkeztetés Szja
-592
592
mérési feladat SZTE
90
22
108
fürdő belépő
226
bérleti díj növekedésből
297
Pántya S. tandíja
95
Változás
3 398
270
5 506
318
0

Összesen
2 478 849
2 779 151
2 891 455
112 304
Összesen
1 119
499
661
180
18
6 494
-317
0
220
226
297
95
9 492

5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
5/2010. OKM rend.
695
188
1170
2 053
21/2010. OKM rend.-szakmai informatika
700
700
13/2010. OKM rend.
15
4
19
17/2010. OKM rend.-ped.továbbképzés
125
125
útravaló ösztöndíj
59
52
111
BM Közokt. Alapítványtól pály.
391
391
Jókai Színház szállítás
31
31
tartós tankönyv átcsop.
1449
-1449
0
saját bevétel növekedés
2835
2 835
Csárdaszállás telephely
0
5/2010. OKM rend.
23
6
38
67
0
0
Változás
792
198
6 739
0
-1 397
6 332
6. cím Kner Imre Gimnázium
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
fürdő belépő
133
csoportszám miatti normatíva vfiz.
-1 200
-324
-1 355

Változás

-1 200

-324

-1 222

0

Összesen
133
-2 879
0
0
0
-2 746

7. cím Egészségügyi Int.
Háziorvosi feladat miatti mód.

Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
1 153
292
1 573
1 153

292

1 573

0

8. cím Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
idősek karácsonyára
200
Változás

0

0

200

3

0

Összesen
3 018
0
0
3 018

Összesen
200
0
0
200

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
21/2010. OKM rend.-szakmai informatika
160
160
HEFOP 2.2.1.-P-2004. pály.visszafiz.köt.
-161
161
0
Közhasznú munkav.-Munkaügyi Tá
809
218
1027
Saját bev.növ.-drogprev.tevékenység
55
55
17/2010. OKM rend.- játékok vás.
140
140
Változás
809
57
355
161
0
1382
9. cím 2. alcím Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
átcsoportosítás tárgyi eszköz besz-re
-331
TIOP pály.megelőlegezett pe.
8415
Változás

0

0

-331

8415

Összesen
-331
8415
0
0
8084

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
júliusi normatíva lemondás miatt
-270
-270
októberi normatíva lemondás miatt
-554
-554
18/2010. OKM rend.-zeneisk.-i műk-re
2574
2574
17/2010. OKM rend.-Berg A. továbbképzése
125
125
átcsoportosítás laptop vás-ra
-158
-158
Változás
0
0
1717
0
0
1717
9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Halfőző verseny bevételének felh.
1393
tájház pe.átad.átcsop.
-20
20

Változás

0

0

1373

20

9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
3 fő közhasznú fogl. Kiad.
1032
279
-131
gyermeknapi rendezvényre
73
romanap rendezvényre, Tanoda pr,
200
Változás

1032

279

142

0

Összesen
1393
0
0
0
0
0
1393

Összesen
1180
73
200
0
0
1453

9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
német anyanyelvi tábor kiad.
58
18
-76
0
vörös iszap katasztrófa pe.átad.
-55
55
0
Változás
58
18
-131
55
0
0

4

9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat
Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

84215510 Testvérvárosi kapcsolatok

Változás
81300010 Kisegítő mezg.szolg.

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Változás
84242110 Közterületfelügyelők

0

0

0

0

Változás
84242111 Mezőőri szolg.

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
86210110 Háziorvosi alapellátás

0

0

0

0

0

Változás
84242112 Településőrök

0

0

485
485

0

Változás
41200010 Magasép.ip.

0

0

0

0

Változás
Mélyépítő ipar

0

0

0

0

Változás
42110010 Útépítés
kerékpárút fordított ÁFA fiz.
Változás
68100010 saát tul.ing.adásvétele

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

10 991
10 991

0

10 991
10 991

Változás
52211010 Közutak üzemeltetése

0

0

0

0

0
0

Változás
0
68200110 Lakóingatlan bérbeadása, lakbér

0

0

0

0
0

Változás
68200210 Saját ingatlan hasznosítás

0

0

0

0

Változás
84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Háziorvosi praxishoz minimum felt.bizt.

Változás
84112412 Építéshatóság

0

Változás
0
84112610 Igazgatási tevékenység
Polgármesteri alap felhaszn.
Turisztikai Alapból-Kis B.Gyermekalapítványnak pe.
átcsop.portálhasználatra

0

0

0

0

0

0

Változás

0

0

485
485

0

0

250

50
200
4 213
250
0
0
0
4 713

0

0
0
0

4 213
250

0

4 463

0

0

5

0
0

0
0

50
200

Ágoston Mária tandíja

Változás
84112611 Okmányiroda

0

0

84111410 Orszgyűl. képviselőválasztás
választás kiadása
1 551
Változás
1 551
86210210 Orvosi ügyelet

399
399

1 499
1 499

0

3 449
3 449

Változás
84111210 Képviselők tiszteletdíja

0

0

0

0

0
0

Változás
84111510 Önk.képviselővál.
választás kiadása
Változás
84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0
0

1 537
1 537

405
405

669
669

0

2 611
2 611

0

0

0

0

0
0

94
94

25
25

594
594

0

713
713

Változás
84112613 Ösztöndíjasok

0

0

0

0

0
0

Változás
84112612 Önkorm.ellátó szolg.

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás

84111610 Orsz.tel.és ter.kisebbs.önk.vál.
választás kiadása
Változás
84253110 Polgárvédelmi tev.

Változás
84254110 Belvízkárelhárítás
Belvíz V. fordított ÁFA befiz.
belvízvéd.rendkív.esemény
Változás

0

0

0

0

0

14 109
2 000
16 109

0

0

14 109
2 000
16 109

0

0
0
0

0

0

1 301
0
1 301

0

0
0
0

0

15 700
0
15 700

87301110 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.t.

Változás
84140310 Városgazdálkodás
haltelepítés

0

Változás
89044110 közcélú foglalk.

0

Változás
89044210 közhasznú foglalk.
közhasznú foglalkoztatás
Változás
89044310 közmunka
OFA pályázatból közmunka
Változás
84140210 Közvilágítás

0

0
1 301

0

1 301

0

0

0

0

12 400

3 300

12 400

3 300

0

0

2 696
2 696

568
568

2
2

0

3 266
3 266
0
0
0

Változás
84190110 Önkorm.elszám.

0

0

0

0

Változás
85101110 Óvodai nevelés

0

0

0

0

0
0

Változás
88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás

0

0

0

6

0

0

88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon
Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0

0
0

Változás
88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
86905210 Közeü.ell.(szúnyoggyérítés)
szúnyog és rágcsálóirtás költségei
Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0
0

0

0

3 773
3 773

0

3 773
3 773

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
87901210 Nevelőotthoni ellátás

0

0

0

0

0

Változás
88910110 Bölcsőde

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88211110 Rendszeres szociális segély

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
88211710 Rendszeres gyv.pénzbeli ell.

0

0

0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

0
0

Változás
84190690 Finansz.műveletek

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

Változás
0
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

0
0

Változás
88212910 Egyéb önkorm.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

Változás
88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

7

0

88220310 Köztemetés
Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

0
0

Változás
8520211 Ált.iskolai okt.
szakértői szolgáltatás
Változás
38210110 Települési hulladék
2010. I. f.évi állati hulla ártalmatlanítás

0

0

0

0

0
0

0

0

160
160

0

160
160

Változás
91050110 Közösségi Ház

0

3595
0
0
3595

3595

0
Változás
0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
Polgármesteri alap felhaszn.
Változás
91050210 Képtár

0

0

3595

0

0

0

0

0

0
0

0

72
0
72

72
0

0

72

Változás
0
0
0
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
93291910 Mns egyéb szórakoztatás
Sportalap felhaszn.-ovi sportnap

0

0

0

Változás
8531111 Napp.rendszerű gimn.okt.
szakértői díj
Változás
93190310 MNS egyéb sporttám.
Polgármesteri alap felhaszn.
Sportalap felh.-szaloncukor kupa
Júdó klub támog.Polg.m.
Változás

0

0

200

0

200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200

0

0

85
85

0

85
85

0

57
540
30
627

0

57
540
30
627

0

-2074
-2074
0
0
0

200

0

0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
átcsoportosítás
14699
3655
-20428
Változás
14699
3655
-20428
88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése
sportcsarnok festése

0

Változás

0

0

0

0

0

1203
1203

8

0

1203
0
1203

96030210 Temetkezés
Változás
93291110 Fürdő

0

0

0

15000

357/2010.KT hat.pe.átad.

Változás
93120410 Diáksport

0
0

0

0

0

0

15000

0

15000
0
15000

0

0

0

0

0

0
0
0

Összesen:

32 977

8 352

24 701

15 949

0

81 979

Polg.Hiv. összesen:

34 876

8 706

27 826

24 600

0

96 008

Mindösszesen:

39 019
39 019

9 142
9 142

40 622
40 622

24 918
24 918

-1 397
-1 397

112 304
112 304

Változás
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4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
III. Módosított előirányzat
IV. Módosított előirányzat
változás
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

115 169
197 368
199 148
1 780
Alcím neve

Előirányzat neve

Kis Bálint Ált.Isk.
Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere
Fő u. kerítés felújítása, szükségtantermek felúj.

Óvoda homlokzat felújítása saját e.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

2.

Változás

170
1812
-1 500

3.
Kner Imre Gimn.
Informatikai eszközfejlesztés pályázati pe.felh.
361/2010. Kt h.Sportcsarnok eszközállományának felújítása

8.

545
1705

Térségi Szoc. Gond. Központ

10.
3
6.
4
6.

Polgármesteri Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Főelosztó szekrény felújítása
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Sportcsarnok felújítása

4.

251
-1203

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Felújítás változás összesen:

1 780

10

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
458 890
15 932
III. Módosított ei.
553 349
18 182
IV. Módosított ei.
597 985
21 208
Változás
44 636
3 026
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

Alcím neve

Felhalm. egyéb kiadásai
5 333
7 644
9 122
1 478

Összesen
480 155
579 175
628 315
49 140

Előirányzat neve

Kis Bálint Általános Iskola
Informatikai pály.felhaszn.-laptop vás.
Előző évi pénzmaradvány felhasználása- Hősök u. ép. Kamera

2.

Változás

520
-39

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.
7.

Kner Imre Gimnázium
Informatikai eszközfejlesztés pályázati pe.felh.
Városi Egészségügyi Intézmény

8.

Térségi Gondozási Központ

155

Térségi Humánsegítő Szolgálat
21/2010. OKM rend.-szakmai informatika vás

Városi Zeneiskola
laptop vásárlás

158

Határ Győző Városi Könyvtár
Számítógép asztal beszerzés
Fénymásoló, notebook vás helyesbítés

145
-65

Katona József Műv. Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
műv.ház kazáncsere
szennyvízbekötés tájház
Polgármesteri Hivatal
Selyem u. járdaépítés

11.

21/2010. OKM rend.-szakmai informatika vás.-Taninform program

381/2010.Kt. hat Magtárlaposi u.1-3. ingatlan vásárlása
Praxis min.felt.bizt.szoftver vás.
Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna kész.
Salgo polc az irattárba
Ingatlan vásárlás (Győzelem TSZ)
öntözési tervek
Munkaügyi Kp.nyílászáró csere bérl.díj elszám.
Portálhasználat
Komp. Alapú pály.lézernyomtató, másoló, földrajz tananyag vás.
Fejlesztési kiadás összesen:
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Dévaványai út felúj.-ra pe.átad Dévaványa Önk-nak
Fő u.66. lelépési díj kiad.
Települési szeméttelep rek.pr. "A Körös-szögben" pály.önereje
KEOP-7.1.1.1.-2008. települési szilárdhulladék gazd.rendszerek fejl. a Kö
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
11.

700
194
3 250
900
30 000
977
369
290
400
5 563
3 258
-4 213
2 074
44 636
625
300
1 540
561
3 026

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

4.
9.

Gyomaszolg Kft-nek tul.kölcsön nyújt.290/2008. (VII.7.)Kt.h.
R.K. Alapítvány Öregszőlő pály.tám.megelőlegezése

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:
Felhalmozási kiadás összesen:

1 478
1 478
49 140
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6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat
III. Módosított előirányzat
IV. Módosított előirányzat
Változás

1 272 842
1 251 840
1 192 118
-59 722

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
polgármesteri alap
civil alap
sportalap
SZJA kieg.csökk. -júliusi lemondás
Belvízkárelhárítás rendkív.esemény
ovodák és iskolák fürdőhasználata
zeneiskola normatíva visszafizetés
előző évi függő tételek elsz.
2010. évi normatíva elszámolásra
2009. évi normatíva elszámolás
Pénzmaradvány előző évről
Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel.

Előirányzat neve

Változás

-159
-500
-740
-15 717
-2 000
-359
-309
-10 000
1 049
-5 000
-14 899
-894

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
turisztikai alap
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
sportcsarnok felújítás
öntözési tervek
Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan.
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Egyéb általános tartalék
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:

12

-49 528
-200
-1 540
-561
-1 705
-5 563
-625
-10 194
-59 722
-59 722
-59 722

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2010. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
Cím neve
szám

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
1.-3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
4.-6.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.

Alcím
neve

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat III. előirányzat IV.

Költségvetési támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Helyi önk.fejlesztési feladatainak támogatás
Egyéb központi támogatás

709 074
4 399
0
0
0
0
0

708 800
191 730
91 827
0
2 400
9 672
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

713 473

1 004 429

270 000
32 000
5 450
28 500
7 000
5 000
950

270 000
32 000
5 450
28 500
7 000
5 000
950

103 442
360 872

103 442
360 872

75 000

75 000

6 912
Mezőőri járulék bevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
895 126
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei-állampapí
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
Költségvetési bevételek összesen:
1 608 599
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
22 773
Átvett pénzeszköz működési cél
2 323
Felhalmozási célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
25 096
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
9 675
Átvett pénzeszköz műk c.
9 756
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
19 431
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
14 214
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
14 214
Oktatási ágazat összesen:
58 741
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
3 752
Átvett pénzeszköz műk c.
118 696
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
122 448
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
187 694
Átvett pénzeszköz műk c.
24 558

6 912
895 126

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédel
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
SZJA normatív módon elosztott
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele

1

1 400

0
1 400
1 900 955

707 312
352 870
104 609
0
2 400
9 672
0
0
1 176 863

300 000
32 000
5 450
28 500
7 000
5 000
950
0
103 442
345 155
0
75 000
0
0
0
3 451
6 912
912 860
1 120
0
0
0
1 120
2 090 843

23 243
697

23 886
6 594
0

23 940

30 480

9 675
6 864

12 510
6 556
0

16 539

19 066

20 654

20 654
0
0

20 654
61 133

20 654
70 200

3 752
121 413

3 752
124 431
0

125 165

128 183

193 694
4 000

193 694
4 000

2. melléklet
3.
4.
8.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.-7.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
212 252
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
19 401
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
19 401
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
1 160
Átvett pénzeszköz műk c.
6 893
Felhalm.célú bevétel
7 865
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
15 918
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
3 158
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
0
Előző évi pénzmaradvány
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
3 158
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
8 663
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
0
Előző évi pénzmaradvány
8 663
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai S
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
1 196
Műk.c.pe.átvét.
4 142
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség összesen:
5 338
Német Kisebbség
Saját bevétel
100
Műk.c.pe.átvét.
571
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség összesen:
671
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
127 083
Átvett pénzeszköz műk c.
414 844
Felhalm.célú bevétel
292 122
Előző évi pénzmaradvány
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes
834 049
Polg.Hiv. összesen:
Saját bevétel
141 360
Átvett pénzeszköz műk c.
445 851
Felhalm.célú bevétel
299 987
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal összesen:
887 198

1.
2.
11.
12.
13.
14.

197 694

19 401

19 401
1 160
6 893
7 865
15 918
3 158

3 158
9 998

9 998
1 556
6 182

7 738

55
20 122
0
0
20 177
1 160
15 308
7 865
0
24 333
3 158
0
0
0
3 158
11 391
0
0
0
11 391
1 749
7 442
0
0
9 191

888
197 509
310 214
287 263

227 046
170 169
287 263

794 986

684 478

213 481
343 478
295 128

244 659
213 829
295 128

852 087

753 616

5 000
600
2 150
12 718

2 910 706

1 000
21 468
0
3 158 502

5 000
600
2 150
12 718
0
1 000
21 468
0
3 262 004

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
73 943
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 362 366
Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 436 309
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
Hitelfelvétel összesen

179 670
1 469 362
1 649 032
0
0
0

179 670
1 469 362
1 649 032
0
0
0

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
5 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
2 150
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés-váll
12 718
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Kölcsönök visszatérülése összesen:
21 468

2

100
788

197 694

100
788
0
0
888

Önkormányzat bevétel összesen
11.

0

2. melléklet
Önkormányzat bevétele mindösszesen

3

4 347 015

4 807 534

4 911 036

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított
előirányzat III.

Módosított
előirányzat IV.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

3 441
3 000
0
0
0
67 502
1 042
1 150
3 865

7 154
5 003
1 670
18 801
177
146 865
1 042
1 150
3 865

7 154
5 003
1 670
18 801
177
146 865
1 042
1 150
3 865

971
399
60 075
73 943

971
399
139 438
179 670
0
1 763
0
0
0
0
1 467 599
0
0
0
0
0
0
1 467 599
1 469 362
1 649 032

971
399
139 438
179 670
0
1 763
0
0
0
0
1 467 599
0
0
0
0
0
0
1 467 599
1 469 362
1 649 032

0
0
0
0
0
1 362 366
0
0
0
0
0
0
1 362 366
1 362 366
1 436 309

2/c melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Cí
Megn
m Alcím
Cím Alcím Előir.
ev.
nev neve
szám szám szám
e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2010. évi
terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1800
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d
Végrehajtási bírság
Gondozási díj bevétel
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
Adatszolgáltatás
30
Közter.felügyelői bírság
237
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
2 410
Tourinform iroda bevétele
0
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
31 030
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
Egyéb bevételek
1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2000
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
15 000
Kamatbevétel kötvény
47 500
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
9 773
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Magtá
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
6 250
Saját bevétel összesen:
127 083
Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
Rendszeres segély átvett pénz
227 833
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
Közhasznú tám.bev.70% tám.
1 778
OFA támogatás közhasznú munkav.
Közcélú munkavégzők támog.-95 %
147 060
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
3 600
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1495)
1 495
Kistérségi normatíva szociális
0
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
4 800
2009. évben be nem folyt támog.
24 144
Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pály.pe.
Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karb
DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás
SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.
OGY képviselőválasztásra átvett pe.
Önk.képviselőválasztásra átvett pe.
Kisebbségi képviselővál-ra átvett pe.
Érettségi tételek őrzése, jegyzők által műk.szakértői biz.t.
Nemzeti Kulturális alaptól -Kállai Ferenc film
4

Módosított
előirányzat
III.

Módosított
előirányzat
IV.

1800

1800

100
30
237

100
30
237

2 410
0

2 410
0

8 140
67 030
3 451
1 813
1 000
6547

8 140
69 636
0
1 813
4 250
7647

15 000
47 500

15 000
47 500

18 910

19 842

17 291

42 391

6 250
197 509

6 250
227 046

75
45 472
3 600
1 778

75
10 272
3 600
16 178
686
21 120
3 600
2 776
1 495
8 494
0
11 935
4 800
14 704
53 300
1 800
500
1 008
942
6 501
2 611
713

147 060
3 600
2 776
1 495
8 494
1 664
11 935
4 800
14 704
53 300
1 800
500
1 008
942
3 052

1 300

1 300

2/c melléklet
Kistérségi közművelődési referens pály.
Önkorm.-tól átvett pe.-hulladéklerakóval kapcs.
BM Kábítószer elleni prevencióra
Önkorm-tól átvett pénz szúnyoggyérítésre
Polgárőr Szövetségtől -Cégautó adóra átadott pe.
Előző évi állami támogatás pótlólagos
Kisebbségek támogatása
Május 1.-i rendezvényre pály.tám.

9.

7.

3.

Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülr
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Zöldpark eszk.besz. Pályá
4+1 utca építése pályázat
Járdafelújítás pályázat
Kerékpárút ép.pályázat
Vízmű bérleti díj
Arop szervezetfejl.pály.tám
Polg.hiv.akadályment.pály

414 385
459
459
414 844

400

400

309 755
459
459
310 214

169 710
459
459
170 169

0
0
31 049
31 049
13 457
13 457
146 036
146 036
0
0
9 058
9 058
11 841
11 841
DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(H
50 000
50 000
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbantartásra
Beköltözési hozzájárulás és közérdekű köt.váll.
10 822
10 822
10 822
2009. évben be nem folyt t
232 122
272 263
272 263
Támogatásértékű felhalmozási bev.ös
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
8 db belterületi út lakossági hj.
10 000
10 000
10 000
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.tá
5 000
5 000
5 000
Útépítési hozzájárulás (előző évi k
Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.
Rek.alap bev. Vízmű
45 000
0
0
60 000
15 000
15 000
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívül
287 263
287 263
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen 292 122

9.

7.

5

9 859
31 049
13 457
146 036
0
9 058
11 841

900

3 melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi működési kiadásai

Cím Alcím Előir.
szám szám szám
4.-6.
4.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

5.
6.

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
4.-6.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Cím Alcím
Előirányzat neve
neve neve
Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese
Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összese
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Humánsegítő Szolgálat öss
Határ Győző Városi Könyvtár

6

Adatok E Ft-ban
Módosított Módosított
2010. évi terv előirányzat előirányzat
III.
IV.

161 744
44 076
58 716

172 065
45 709
62 637

2 420
266 956

2 420
282 831

143 949
37 920
51 158

153 193
40 484
54 718

3 358
236 385

3 404
251 799

106 960
28 752
30 291

113 029
30 460
39 511

166 003

183 000

412 653
110 748
140 165

438 287
116 653
156 866

5 778
669 344

5 824
717 630

59 176
16 624
61 757

62 862
17 601
67 851

137 557

148 314

198 411
53 287
158 814

218 548
57 075
170 616

410 512

446 239

23 995
6 502
14 449

25 065
6 791
14 449

44 946

46 305

175 463
45 979
68 143
318
2 420
292 323
153 985
40 682
61 457
0
2 007
258 131
111 829
30 136
38 289
0
0
180 254
441 277
116 797
167 889
318
4 427
730 708
64 015
17 893
69 424
0
0
151 332
218 548
57 075
170 816
0
0
446 439

25 874
6 848
14 804
161
0
47 687

3 melléklet
1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
15 198
15 827
Munkaadót terhelő jár.
4 083
4 253
Dologi kiadás
9 790
11 258
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
29 071
31 338
2.
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
33 239
34 713
2.
Munkaadót terhelő jár.
8 763
9 161
3.
Dologi kiadás
10 993
11 013
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen
52 995
54 887
3.
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
15 457
16 463
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 201
4 430
3.
Dologi kiadás
14 713
22 742
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
34 371
43 635
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2 651
2 651
2.
Munkaadót terhelő jár.
868
868
3.
Dologi kiadás
2 161
2 761
4.
Pénzeszköz átadás
629
2 429
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
6 309
8 709
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
1 052
1 269
4.
Pénzeszköz átadás
18
18
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
1 070
1 287
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
324 231
340 746
2.
Munkaadót terhelő jár.
77 304
81 301
3.
Dologi kiadás
301 889
406 547
4.
Pénzeszköz átadás
389 250
452 213
5.
Ellátottak juttatása
1 280 807
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 1 092 674
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
414 771
435 465
2.
Munkaadót terhelő jár.
101 721
106 804
3.
Dologi kiadás
355 047
470 039
4.
Pénzeszköz átadás
389 897
454 660
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 261 436
1 466 968
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
1 085 011
1 155 162
2.
Munkaadót terhelő jár.
282 380
298 133
3.
Dologi kiadás
715 783
865 372
389 897
454 660
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám
5.
Ellátottak juttatása
5 778
5 824
Működési kiadások mindösszesen:
2 478 849
2 779 151

7

15 827
4 253
10 927
8 415
0
39 422
34 713
9 161
12 730
0
0
56 604
16 463
4 430
24 115
20
0
45 028
3 683
1 147
2 903
2 429
0
10 162
58
18
1 138
73
0
1 287
373 723
89 653
431 248
468 162
1 362 786
470 341
115 510
497 865
479 260
0
1 562 976
1 194 181
307 275
905 994
479 578
4 427
2 891 455

3/a melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

84215510
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.
84242111
1.
2.
3.
4.
86210110
1.
2.
3.

84242112
1.
2.
3.
4.
41200010
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
42110010
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
52211010
1.
2.
3.

68200110

1.
2.
3.
4.

Adatok E Ft-ban
2010. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
Előirányzat neve
előirányzat III. előirányzat IV.
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Testvérvárosi kapcsolatok
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
0
0
0
Dologi kiadás
0
412
412
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
412
412
Kisegítő mezg.szolg.
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
36 000
36 000
36 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
36 000
36 000
36 000
Közterületfelügyelők
Személyi juttatás
2 647
2 859
2 859
Munkaadót terhelő já
727
784
784
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
3 374
3 643
3 643
Mezőőri szolg.
Személyi juttatás
9 038
11 008
11 008
Munkaadót terhelő já
2 463
2 644
2 644
Dologi kiadás
2 661
1 661
1 661
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
14 162
15 313
15 313
Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
0
0
485
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
485
Településőrök
Személyi juttatás
3 912
3 912
3 912
Munkaadót terhelő já
1 056
1 056
1 056
Dologi kiadás
1 000
1 000
1 000
Pénzeszköz átad., eg
0
0
Összesen:
5 968
5 968
5 968
Magasépítő ipar
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen
0
0
0
Mélyépítő ipar
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszk.átad., egyéb tám.
0
Összesen
0
0
0
Útépítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
13 918
24 909
Pénzeszk.átad., egyéb tám.
0
Összesen
0
13 918
24 909
Saját tul.ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
2 740
2 740
2 740
Pénzeszköz átad., eg
0
0
0
Összesen
2 740
2 740
2 740
Lakóingatlan bérbeadása, lakbér
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
0
0
0
Dologi kiadás
0
1 730
1 730
Pénzeszköz átad., eg
0
0
0
Összesen:
0
1 730
1 730
Szakfel.

8
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68200210

Saját ingatlan haszn.
1.
2.
3.
4.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás (ÁFA k
9 773
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
9 773

6 110
1 578
900

Személyi juttatás
6 700
Munkaadót terhelő já
1 767
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 467

6 933
1 830
0

6 933
1 830
0
0

8 763

8 763

125 946
33 629
130 662
6 500
296 737

130 376
34 768
143 555
10 330
319 029

130 376
34 768
148 018
10 580
323 742

8 417
2 310
3 718

8 827
2 420
3 718

14 445

14 965

8 827
2 420
3 718
0
14 965

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

0
0
0
0
0

1 696
447
909
0
3 052

3 247
846
2 408
0
6 501

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pe.átadás

0
0
0
7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

13 596
3 569

13 596
3 569

17 165

17 165

13 596
3 569
0
0
17 165

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

1.
2.
3.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Orsz.gyűlési.képviselőv

84111410
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Orvosi ügyelet

86210250
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Képviselők tiszteletdíja

84111210
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önk.képviselővál.(Néps

84111510
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311
1.
2.
3.
4.
84111610
1.
2.
3.
4.
84253110
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.

9 773

0
0
9 773
0
9 773

Személyi juttatás
5 914
Munkaadót terhelő já
1 525
Dologi kiadás
900
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 339

Összesen:
Okmányiroda

84112611

0
0
9 773

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Országos tel.és ter.kisebbs.önk.vál.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Polgárvédelmi tev.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Ösztöndíjasok
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:

9

8 588

6 110
1 578
900
0
8 588

1 537
405
669
0

0
0

0
0

0
0
882
0
882

0
0
882
0
882

0
0
882
0
882

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

94
25
594
0
713

216
58
1 000
0
1 274

216
58
1 000
0
1 274

216
58
1 000
0
1 274

3 924
1 053
0
0
4 977

3 924
1 053
0
0
4 977

3 924
1 053
0
0
4 977

2 611

3/a melléklet

84112612

Önkorm.ellátó szolg.
1.
2.
3.
4.
Összesen:
Belvízkárelhárítás

84254110
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
89044110
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
84140210
1.
2.
3.
4.
84190190
1.
2.
3.
4.
85101110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
4 787
Munkaadót terhelő já
1 489
Dologi kiadás
10 397
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
16 673
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0
11 716
0
11 716

Összesen:
Időskorúak tartós bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Városgazdálkodás
Személyi jut.(közhasznú 25 fő)
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
13 138
Pénzeszköz átad., eg
13 200
Összesen:
26 338
Közcélú foglalk.
Személyi juttatás
136 388
Munkaadót terhelő já
18 412
Dologi kiadás
3 000
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
157 800
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
2 000
Munkaadót terhelő já
540
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
779
Összesen:
3 319
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Közvilágítás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
34 000
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
34 000
Önkormányzat elszámolásai
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Óvodai nevelés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
35 823
Összesen:
35 823
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
4 995
Összesen:
4 995
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
28 491
Összesen:
28 491
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0

10

5 155
1 589
10 697
17 441

5 155
1 589
10 697
0
17 441

0
0
9 316
0
9 316

0
0
25 425
0
25 425

0
0
801
0
801

0
0
801
0
801

13 226
13 200
26 426

0
0
14 527
13 200
27 727

136 388
18 412
3 000
0
157 800

136 388
18 412
3 000
0
157 800

2 000
540
779
3 319

14 400
3 840
0
779
19 019

0
0
0
728
728

2 696
568
2
728
3 994

0
0
34 000
0
34 000

0
0
34 000
0
34 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
36 304
36 304

0
0
0
36 304
36 304

0
0
0
4 995
4 995

0
0
0
4 995
4 995

0
0
0
28 491
28 491

0
0
0
28 491
28 491

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3/a melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211810
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
88910110
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211710
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
84190690
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás (ÁFA)
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Nevelőotthoni ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Bölcsőde
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Átmeneti segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
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0
8 504
0
35 431
43 935

0
8 504
0
35 431
43 935

0
8 504
0
35 431
43 935

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
11 020
11 020

0
0
6 000
0
6 000

0
0
6 000
0
6 000

0
0
9 773
0
9 773

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
100
100

0
0
0
1 600
1 600

0
0
0
1 600
1 600

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
0
6 012
6 012

0
0
6 012
6 012

0
0
0
6 012
6 012

0
0
0
175 906
175 906

0

175 906
175 906

0
0
0
175 906
175 906

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
6 200
6 200

0
0
0
4 100
4 100

0
0
0
4 100
4 100

0
0
0
2 300
2 300

0
0
0
2 300
2 300

0
0
0
2 300
2 300

0
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88212310

Temetési segély
1.
2.
3.
4.

88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
91050110
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0
0
1 500
1 500

Összesen:
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
4 516
Összesen:
4 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
10 000
Összesen:
10 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
3 375
Összesen:
3 375
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
4 100
Összesen:
4 100
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás (Kama
7 100
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
7 100
Ált.iskolai okt.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
23 800
Pénzeszköz átad., eg
740
Összesen:
24 540
Közösségi Ház
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
2 934
Összesen:
2 934
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
840
Összesen:
840
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
526
Munkaadót terhelő já
142
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
668
12

0
0
0
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
4 516
4 516
0
0
0
16 000
16 000
0
0
0
1 375
1 375

0
0
0
1 500

1 500
0
0
0
0

0
0
0
0
4 516

4 516
0
0
0
16 000

16 000
0
0
0
1 375

1 375

0
0
0
6 100
6 100

6 100

0
0
7 100
0
7 100

0
0
7 100
0
7 100

0
0
0
269
269

0
0
160
269
429

0
0
30 327
12 353
42 680

0
0
33 922
12 353
46 275

0
0
0
2 934
2 934

0
0
0
2 934
2 934

0
0
0
6 775
6 775

0
0
0
6 847
6 847

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

526
142
1 877
0
2 545

526
142
1 877
0
2 545

0
0
0
6 100

3/a melléklet

93291910
1.
2.
3.
4.
8531111
1.
2.
3.
4.
93190350
1.
2.
3.
4.
85600021
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.

93120410

1.
2.
3.
4.

Mns egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
M.N.S.egyéb sporttám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
508
Összesen:
508
Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
220
Munkaadót terhelő já
60
Dologi kiadás
171
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
451
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
3 111
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
3 111
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
25 000
Összesen:
25 000
Diáksport

4 882
150
5 032

0
0
5 082
150
5 232

0
0
0
0
0

0
0
85
0
85

0
0
508
14 810
15 318

0
0
508
15 437
15 945

5 500
1 485
60 606
0
67 591

20 199
5 140
40 178
0
65 517

1 470
355
3 460
0
5 285

1 470
355
3 460
0
5 285

0
0
1 632
0
1 632

0
0
2 835
0
2 835

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
44 415
44 415

0
0
0
59 415
59 415

0
0
0
0
0

250
67
797
0
1 114

250
67
797
0
1 114

Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
324 231
Munkaadót terhelő
77 304
Dologi kiadás
301 889
Pénzeszköz átad., e
389 250
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe 1 092 674
1 092 674
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

340 746
81 301
406 547
452 213
1 280 006
1 280 807

373 723
89 653
431 248
468 162
1 362 786

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

Összesen:
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

13

1 362 786

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2010. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

6.

Előirányzat neve

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere

2010. évi terv

600

Módosított
előirányzat
III.

1 500
2 100

1 500
3 578

770
1 478
1 812
0
4 060

4 000
600
2 000
137
6 737

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

1 754
1 754

545
3 459
4 004

8 837

5 332

8 064

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5 332

8 064

0

0

0
0

251
251

3 904
3 904

3 904
3 904

20 000
18 000
3 000
0
5 233
20 850
35 717
25 203
58 829
1 300

20 000
18 000
3 000
0
5 233
20 850
35 717
24 000
58 829
1 300

188 132
192 036
197 368

186 929
191 084
199 148

Előző évi pénzmaradvány felhasználása-tornaterem nyílászáró csere, Fő u. ép.felú

600
1 478

Fő u. kerítés felújítása, szükségtantermek felúj.

Óvoda homlokzat felújítása saját e.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere
Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere
Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása
Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad.
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium
KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e
Informatikai eszközfejlesztés pályázati pe.felh.
Sportcsarnok felújítása
Kner Imre Gimnázium összesen:

4.
5.

5.
6.

6.
4.-6.
7.

6.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

7.
8.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

6. - 8.
9.

6.

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
8 837
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
0
2.
Határ Gy.Városi Könyvtár
6.
Főelosztó szekrény felújítása
0
2.
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
4.
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.
Katona J.Műv.ház udvari rész felúj.
3.
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás pályázat
20 000
Út felújítás
18 000
Kerékpárút felújítás
3 000
Kirendeltség energia leválasztása
315
4 000
Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz
Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása
35 717
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m
Sportcsarnok felújítása
24 000
DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(Hiv.gimn.k
Németzug szivattyú felúj.
1 300
Csapadékvíz elvez.csat.Kőrösi Cs. és Esze T.
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
106 332
9.
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:
106 332
Felújítási kiadás mindösszesen:
115 169
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Módosított
előirányzat
IV.

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2010. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

Előirányzat neve

Módosított
előirányzat III.

2010. évi terv

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola
Informatikai pály.felhaszn.-laptop vás.

Módosított
előirányzat IV.

520
246
766

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

0

285
285

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Konyhai eszköz beszerzés
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

0
0

0
0

0
0

2 200
2 200
2 200

2 200
2 200
2 485

155
2 200
2 355
3 121

0

12 308
12 308

12 308
12 308

0
2 200

0
14 793

0
15 429

0
0

0
0

0
0

7 865
7 865

7 865
7 865

7 945
7 945

0

1 490
1 490

1 648
1 648

0
0

700
194
894

Előző évi pénzmaradvány felhasználása- Hősök u. ép. Kamera

5.
6.

6.
4.-6.

7.

7.
8.
8.
6. - 8.
9.

7.
1.
1.
2.

Kner Imre Gimnázium
Informatikai eszközfejlesztés pályázati pe.felh.
KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz.
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat

4.
5.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár
Eszközvásárlás (szgép, fénymás., szgép asztal) TIOP
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fénymásoló és notebook vás
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
műv.ház kazáncsere
szennyvízbekötés Tájház
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

0

0

0

6.
7.

Német Kisebbség összesen:
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

0

0

0

20 000
2 000
2 000
5 000
2 500

20 000
2 000
2 000
5 000
2 500

20 000
2 000
2 000
5 000
2 500

2 000
1 000
70 548
500
1 000
1 000
1 000
1 560

2 000
1 000
70 548
500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 560

2 000
1 000
70 548
500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 560

1 000

1 000

1 000

2 000
27 463

2 000
27 463
3 020
13 166
47 331
162 262
7 596
13 157
3 607

2 000
27 463
3 020
13 166
47 331
162 262
3 383
13 157
3 607

7.
2.
3.
3.
4.

Belterületi útépítés
Kerékpárút terv (Endrődi híd)
Út-és parkoló tervek készítése
Parkoló építés
Fő út 81/1.zebra ép.
Járdaépítés Szabadság tér és Selyem út
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz V. ütem forrás: PM
Belvíz II.vízjogi üzem.eng.
Belvíz VII. ütem
Közvilágítás bővítése
Közvilágítás bővítése (Győzelem TSZ, Kőrösi Á
Új játszótér építése, régi játékok átal.
Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles
Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés
Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez
Liget Fürdő szaunakert kialakítása
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Zöldpark eszközbeszerzés
4+1 utca építése
Kerékpárút építés
AROP szervezetfejlesztés
Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése
Magtárlaposi beruházás

15

13 353
47 331
162 262
9 846
13 157
3 373

5. melléklet
Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg
Informatikai beszerzések
Salgo polc az irattárba
Ingatlan vásárlás (Győzelem TSZ)
Hősök úti parkoló (ford.ÁFA)
Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna kész.

1 692
1 500

1 692
1 500

771

21/2010. OKM rend.-szakmai informatika vás.-Taninform program

Selyem u. járdaépítés
Gépkocsi vásárlások
5 340
Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből
Gye. Kül-és belter. Állapotának jav.vízgazd.eszk.(öntözési tervek)
Komp. Alapú pály.lézernyomtató, másoló, földrajz tananyag vás.
Praxis min.felt.bizt.szoftver vás.
Munkaügyi Kp.nyílászáró csere bérl.díj elszám.
381/2010.Kt. hat Magtárlaposi u.1-3. ingatlan vásárlása
292/2010. (VIII.5.) Kt. hat Tompa u.15. ingatlan vásárlása
Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat.
Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad.
Vízművek részvényvásárlás (3600*14000)
50 400
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
448 825
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:
456 690

7.
9.

7.
9.
7.
8.

8.

7.
9.

9.
9.
7.

1 700
70 000
2 790
50 400
529 201
538 556

Fejlesztési kiadás összesen:
458 890
553 349
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kompetencia a.okt.TÁMOP önk.pe.átad.
Határ Győző Városi Könyvtár TIOP pály.
Körös-szögi Kistérségnek pe. Átad
KEOP-7.1.1.1.-2008. települési szilárdhulladék gazd.rendszerek fejl. a Körös…
Dévaványai út felúj.-ra pe.átad Dévaványa Önk-nak
Települési szeméttelep rek.pr. "A Körös-szögben" pály.önereje
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
7 443
7 443
Támogatás értékű felhalmozási össz.
7 443
7 443
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja
Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze
Lakossági közmű 15% pe.átadás
Fő u.66. lelépési díj kiad.

9.

6 740
398

597 985

561
625
1 540
7 443
10 169

1 667
0
3 000

1 667
0
3 000
2 150

1 667
0
3 000
2 150
300

Városunk Szerkesztősége Gye.II.világháborús emlékmű felúj-ra
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
3 822
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
8 489

100
3 822
10 739

100
3 822
11 039

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össze

18 182

21 208

3 333
2 000

3 333
2 000

1 120
1 191

1 120
2 669

7 644

9 122

0

0

0

480 155

579 175

628 315

15 932

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
2 000
Közköltséges temetésre visszatér.kölcsön
291/2010. (VIII. 5.) Gye.Kt.hat Zöldpark Kft.-nek tulajdonosi kö
R.K. Alapítvány Öregszőlő pály.tám.megelőlegezése- kölcsön
Segély megelőlegezésre
Kölcsönök nyújtása összesen:
5 333
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

10.
10.

1 692
1 500
290
400
771
369
900
3 250
6 740
398
5 563
2 074
977
3 258
30 000
1 700
70 000
2 790
50 400
572 069
582 556

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi tartalékai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
9.
7.
11.

Előirányzat neve

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Működéssel kapcsolatos tartalék
Közcélú foglalkozás kötött tám.
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ösztöndíj
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Állati hulla ártalm előző évi
Rendezvények alapja
SZJA kieg.csökkenés
Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése
Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz
Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája
Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér.
Sportcsarnok működési tám.
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
Mindenki ebédel program saját erő
Zeneiskola normatíva visszafizetés
Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz.
Megyei normatíva vfiz.(zenei:623)
Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő
Előző évi függő tételek elszámolása
2010. évi normatíva elszámolásra-Kner I.Gimn.
2009. évi normatíva elszámolás
Pénzmaradvány előző évről
Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel.
Komp. Alapú pály.TÁMOP 3.1.4-08.

7.

11.

9.
11.
9.
7.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Csat.érd.hj.
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
Ipari park csarnok
Ipari Park közmű bővítés
Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat
Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj.
Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saj
Belvíz VI.külterületi holtágak
Belvíz beruházás VII. ütem
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
Kötvény fel nem használt része
Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész
Belvíz IV.ütem tervezés
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. sa
Vízmű rekonstrukció tartalék keret
Sportcsarnok felújítás saját e.
Vállalkozói alap
Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő
Közösségi közlekedés saját erő
Belterületi utak felújítása saját erő
Liget Fürdő egyéb fejlesztések
Öntözési tervek
Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan.
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész
Egyéb általános tartalék
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2010. évi terv

Módosított
előirányzat III.

Módosított
előirányzat IV.

700
200

159
0

0
0

1 300
8 000
17 000
1 385
500
6 500
10 000
35 000
0
18 750
4 688
2 266
2 316
4 000
700
12 500
150
583
2 622
623
286
10 000

0
500
740
1 385
500
159
0
35 000
0
7 137
4 688
776
0
4 000
0
9 982
0
309
2 622
623
286
10 000

5 000

1 495
14 291

5 000
38 548
-2 563
1 495
0

0
0
0
1 385
500
159
0
19 283
0
7 137
4 688
776
0
2 000
0
9 623
0
0
2 622
623
286
0
1 049
0
21 086
0
601
0

160 855

121 346

71 818

2 000
15 771
800
223 500
9 530
1 848
362

500
15 771
800
223 500
11 251
1 848
362

300
15 771
800
223 500
11 251
1 848
362

10 000
16 438
125 106
18 603
8 829
36 482
22 155
0
9 162
54 000
417 216
3 000
2 000
10 000
9 283
10 000
16 000
29 500
7 282
18 708
22 537
6 250
625
1 106 987
1 267 842
1 267 842
1 267 842

10 000
16 438
55 106
18 603
0
36 482
22 155
0
9 162
54 000
522 449
3 000
2 000
10 000
9 283
6 482
16 000
29 500
7 282
18 708
22 537
6 250
625
1 130 094
1 251 440
1 251 440
1 251 440

8 460
15 877
55 106
18 603
0
36 482
22 155
0
9 162
54 000
522 449
3 000
2 000
10 000
9 283
4 777
16 000
29 500
7 282
18 708
22 537
687
0
1 119 900
1 191 718
1 191 718
1 191 718

400
4 600

400
0

400
0

12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

5 000
1 272 842
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400
1 251 840

6. melléklet
400
1 192 118

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

Módosított előirányzat
III.

2010. évi terv

Módosított
előirányzat IV.

2 910 706
1 436 309
0
0
4 347 015

3 158 502
1 649 032
0
0
4 807 534

3 262 004
1 649 032
0
0
4 911 036

2 478 849
115 169
480 155
1 272 842

2 779 151
197 368
579 175
1 251 840

2 891 455
199 148
628 315
1 192 118

4 347 015

4 807 534

4 911 036

0

0

0
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének
készítésével kapcsolatos eljárás rendjét. A törvény 76.§ (1) bekezdése lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak
arra, hogy – amennyiben az adott év költségvetési rendeletét január 1-ig nem állapították meg – a képviselő-testület
az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson.
A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
megalkotására – a költségvetési törvény elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a Város 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendetetét megalkotni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
döntési javaslat szerinti megalkotását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
döntési javaslat szerinti megalkotását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
döntési javaslat szerinti megalkotását.

Döntési javaslat
"2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2010. () önkormányzati rendelete
a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 76. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. január 1.
napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésnek napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente
ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2011. évi finanszírozása az
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átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az
átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
(2) A 2011. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit
érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött
megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és
nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2011. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2010. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható,
azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. december
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet módosításának második fordulós
tárgyalása
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. novemberi ülésén, a 465/2010. (XI.25.) Gye.
Kt. határozatával döntött arról, hogy második fordulóban tárgyalja a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT
rendeletének módosítását.
A Képviselő-testület és Szervei SZMSZ-ról szóló 7/1991. (IX.19.) KT rendelet 19. §. (8) bekezdése szerint a
Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült
valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi
bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
A rendelet felülvizsgálatát az tette szükségessé, hogy a 2009. január 1-i hatállyal történő adótételek emelése során,
a telekadónál olyan területeken is jelentős adómérték emelésre került sor, ahol főleg konyhakerti, illetve szántóföldi
növénytermesztést folytatnak, a telkek nehezen megközelíthetőek, rajtuk közmű nincs, építeni rájuk nem, vagy csak
igen korlátozottan lehet, forgalmi értékük alacsony, sem bérbe adni, sem értékesíteni nem, vagy csak nagyon
nehezen lehet őket.
2009. évben 7 db méltányossági kérelem került benyújtásra telekadó mérséklésére, melyekre 50.633 Ft telekadó
került elengedésre. 2010-ben 6 db méltányossági kérelemre 54.236 Ft telekadó került elengedésre.
Az első forduló során az adómérték csökkentésére a Bizottságok részéről kétféle javaslat történt:
A. A jelenlegi adómértékek 50 %-ára történő csökkentése.
B. A jelenlegi adómértékek 70-75 %-ára történő csökkentése.
A második forduló során mindhárom Bizottság az "A" javaslat elfogadását javasolta a T. Képviselő-testületnek.
Kockázat elemzés:
- A telekadó mértékének ezeken a területeken való csökkentése, az „A” javaslat szerinti adómértékek esetén,
mintegy 742.389 Ft adóbevétel kiesést, a „B” javaslat szerinti adómértékek esetén mintegy 506.339 Ft adóbevétel
kiesést jelentene a 2010. évi bevételhez képest.
- A benyújtott méltányossági kérelmek száma, illetve az adóteher csökkenésével a telekadó hátralékának állománya
csökkenthető.
Az érintett területek felsorolását, az adózott ingatlanok számát, az adómérték változásának tervezett összegét,
illetve a telekadó bevételére gyakorolt hatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Szükségessé tette továbbá a helyi adórendelet módosítását, hogy az adó és járuléktörvények módosításáról szóló
2010. évi CXXIII. törvény rendelkezése alapján, 2011. január 1-től megszűnik a piaci és vásározó kiskereskedelem
ideiglenes jellegű iparűzési adóalanyisága. A helyi adórendelet ehhez kapcsolódó szabályozásait rendezni
szükséges. Megszüntetésre kerül az iparűzési tevékenység (állandó, ideiglenes) fogalmának, a helyi rendeletben
való meghatározása, mivel azt magasabb rendű jogszabály, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szabályozza,
illetve pontosításra kerülnek az egyes ideiglenes iparűzési tevékenységek után fizetendő adómértékek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosításáról
dönteni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek a
helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosítását. A telekadó
mértékét, az egyéb beépítetlen belterületi telkek esetében, a rendelet
módosítás tervezetének 1. § "A" tervezete szerint javasolja meghatározni.
6

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek
a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosítását. A telekadó
mértékét, az egyéb beépítetlen belterületi telkek esetében, a rendelet
módosítás tervezetének 1. § "A" tervezete szerint javasolja meghatározni.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a helyi adókról
szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosítását. A telekadó mértékét, az
egyéb beépítetlen belterületi telkek esetében, a rendelet módosítás
tervezetének 1. § "A" tervezete szerint javasolja meghatározni.

Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet módosításának második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő- testületének
...../2010. (…...) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet (a továbbiakban: R ) 15. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(6) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen belterületi telek esetén 1.500 m2 területig 8 forint/m2, az 1.500
m2-en felüli rész pedig 4 forint/m2, kivéve:
a) a 3410-3411, 3481-3487 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 területig 10 forint/m2, az
1.500 m2-en felüli rész 4 forint/m2;
b) a 783-812, 910-915, 1363-1379, 2634, 2635, 2640/2, 2643, 2644, 2645, 2654, 2681, 2686, 2687/1,
2687/2, 2691/2, 2692, 3413-3464, 3757-3876 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 területig 4
forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész 2 forint/m2;
c) a 3465-3480, 3564, 3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 területig 5 forint/m2, az 1.500
m2-en felüli rész 2 forint/m2.”
2. § A R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) építőipari tevékenység végzése, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatása esetén naptári
naponként 5000 forint,
b) az a) pontba nem tartozó tevékenység végzése után naptári naponként 700 forint.”
Záró rendelkezések
3. § (1)Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése, a 23/2006.
(XII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a, a 39/2008. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a, a 4. § (2)
bekezdése.
Várfi András s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
Jegyző
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő- testületének
...../2010. (…...) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet (a továbbiakban: R ) 15. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(6) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen belterületi telek esetén 1.500 m2 területig 8 forint/m2, az 1.500
m2-en felüli rész pedig 4 forint/m2, kivéve:
a) a 3410-3411, 3481-3487 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 területig 10 forint/m2, az
1.500 m2-en felüli rész 4 forint/m2;
b) a 783-812, 910-915, 1363-1379, 2634, 2635, 2640/2, 2643, 2644, 2645, 2654, 2681, 2686, 2687/1,
2687/2, 2691/2, 2692, 3413-3464, 3757-3876 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 területig 6
forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész 2 forint/m2;
c) a 3465-3480, 3564, 3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 területig 7 forint/m2, az 1.500
m2-en felüli rész 2 forint/m2.”
2. § A R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) építőipari tevékenység végzése, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatása esetén naptári
naponként 5000 forint,
b) az a) pontba nem tartozó tevékenység végzése után naptári naponként 700 forint.”
Záró rendelkezések
3. § (1)Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése, a 23/2006.
(XII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a, a 39/2008. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a, a 4. § (2)
bekezdése.
Várfi András s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. számú melléklet

Terület megnevezése
Bánomkert
3757 – 3876 hrsz.
Gyebnár kert
910 – 915 hrsz.
Hantoskert
783 – 812 hrsz.
Pocos kert, nem vízparti
1363 – 1379 hrsz.
Újkert sor, van közmű
3465 – 3480, 3564, 3565
hrsz.
Újkert sor, nincs közmű
3413 – 3464 hrsz.
Gyóni G. u. (Katona J. u.,
Lévai u., Széchenyi u.
határolt terület)
2634,2635,2640/2,2643,2644,
2645,2654,2681,2686,2687/1,
2687/2,2691/2,2692 hrsz
ÖSSZESEN:
Összes telekadó:

Adózott
ingatlanok
száma
14
12
16
17

Telekadó mértéke, Ft/m2
2011. tervezet
2010.
A
B
1500 m2-ig
8 Ft
4 Ft
6 Ft
1500 m2 felett
4 Ft
2 Ft
2 Ft
1500 m2-ig
8 Ft
4 Ft
6 Ft
1500 m2 felett
4 Ft
2 Ft
2 Ft
1500 m2-ig
8 Ft
4 Ft
6 Ft
1500 m2 felett
4 Ft
2 Ft
2 Ft
1500 m2-ig
8 Ft
4 Ft
6 Ft
1500 m2 felett
4 Ft
2 Ft
2 Ft

Kivetett adó összege, Ft
2011. tervezet
2010.
A
B

Különbözet, Ft
A

B

202.972

101.486

119.871

- 101.486

- 83.101

160.819

80.410

116.061

- 80.409

- 44.758

143.659

71.830

105.352

- 71.829

- 38.307

206.596

103.298

150.228

- 103.298

- 56.368

13

1500 m2-ig
1500 m2 felett

10 Ft
4 Ft

5 Ft
2 Ft

7 Ft
2 Ft

327.211

163.606

199.008

- 163.605

- 128.203

17

1500 m2-ig
1500 m2 felett

8 Ft
4 Ft

4 Ft
2 Ft

6 Ft
2 Ft

310.520

155.260

214.216

- 155.260

- 96.304

5

1500 m2-ig
1500 m2 felett

8 Ft
4 Ft

4 Ft
2 Ft

6 Ft
2 Ft

133.004

66.502

73.706

- 66.502

- 59.298

94

1.484.781

742.392

978.442

- 742.389

- 506.339

503

5.379.277

4.636.888

4.872.938

- 742.389

- 506.339

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a 2011. évre vonatkozó víz- és csatornadíjak
módosítását. A Képviselő-testület elé a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata került, mely megegyezően a
díjtételekbe 40 Ft/m3 többlet bérleti díj beépítését javasolta a rekonstrukciós munkák fedezetére, mely javaslattal a
Tisztelt Képviselő-testület is egyetértett.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Megnevezés

2011. évi díj

Alapdíj vízmérő méretével
13-20mm lakossági
520,-Ft/db/hó
nem lakossági
787,- Ft/db/hó
25-40 mm
5 560,- Ft/db/hó
50-80 mm
16 210,- Ft/db/hó
100-200 mm
26 400,- Ft/db/hó
Ivóvíz díj
hatósági
296,40 Ft/m3
önkormányzati
250,40 Ft/m3
lakossági
177,60 Ft/m3
Csatorna díj
hatósági
452,50 Ft/m3
önkormányzati
415,60 Ft/m3
lakossági
314,00 Ft/m3
(ÁFA nélküli díjak!)
A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfélszerese.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.
9

Döntési javaslat
"Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 84/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet és a 13/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a ….. /… (
a)

. . ) önkormányzati rendelethez
Víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak
Vízszolgáltatási alapdíjak 2011. január 1-től

A
Vízmérő mérete
13-20

B
Értékesítési irány
Lakossági
Nem lakossági
Lakossági és nem lakossági

25-40
50-80
100-200

C
Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400

b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2011. január 1-től
A
Ivóvízdíjak
2011.
b)

Hatósági
296,40

B

Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2011. január 1-től

A
Csatornadíjak
2011.

Hatósági
452,50

B

d) A lakossági és önkormányzati ivóvíz- és csatornadíjak a "hatósági díjtól eltérő víz-és szennyvízdíj alkalmazása"
tárgyában megkötendő kétoldalú megállapodásban rögzíti a Szolgáltató és az Önkormányzat.
e) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja 2011. január 1-től
678,80 Ft/m3
A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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Gyomaendrőd, 2010.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

11

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi
tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002.(VI.28.) KT
rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002.(VI.28.) KT rendelet módosítása vált szükségessé, az orvosok személyében
bekövetkezett változások miatt.
A rendelet 1. számú mellékletében, mely a felnőtt háziorvosi körzeteket határozza meg Dr. Jánosik Bertalan helyére
Dr. Macsári Judit került, valamint a 3. számú mellékletben a fogorvosi körzetek közül a 3-as és 4-es körzetben
következett be személyi változás.
A rendeletmódosítás során javasoljuk, hogy a mellékletek címe csak a körzetek megnevezését, számozását
tartalmazza. A körzetet ellátó orvosok neve a függelékben kerüljön rögzítésre. A függelék aktualizálása a Hivatal
feladata, melynek elvégzéséhez nem szükséges a rendelet módosítása. A Hivatal az orvosok személyében
bekövetkezett változás után, melyet minden esetben önkormányzati döntés hagy jóvá, el tudja végezni a függelék
aktualizálását.
A szükséges módosításokat a rendelet-tervezet tartalmazza.
Indoklás
Az orvosok személyében bekövetkezett változások miatt szükséges a rendelet módosítása. A rendelet függelékkel
való kiegészítése a személyi változások folyamatos és azonnali aktualizálását teszi lehetővé.
Kockázatelemzés:
A rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik. A rendelet melléklete a bekövetkezett változásoknak
megfelelően aktualizálásra került.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni,
és elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002.(VI.28.) KT rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002.(VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002.(VI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 1., 2., és 3.
mellékleteinek címe csak a körzet megnevezését tartalmazza.
(2) Az egyes orvosi körzeteket betöltő, működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenységet folytató orvosok nevét
az 1. függelék tartalmazza.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. december

1.

Várfi András s.k.
polgármester

Felnőtt háziorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet
5. körzet
6. körzet
7. körzet
8. körzet
Gyermekorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
Fogorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző
függelék

Dr. Veréb Lajos
Dr. Frankó Károly
Dr. Lizák Anna
Dr. Darvas Tamás
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Macsári Judit
Dr. Bánki Gyula
Dr. Palya József
Dr. Varga Géza
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Valach Béla
Dr. Török Anna
Dr. Hák Mária
Dr. Békés Annamária

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 13

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:

A Közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelet
módosításának második fordulós tárgyalása
Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. novemberi ülésén első fordulóban tárgyalta a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítását.
Az első fordulóban a Képviselő-testület meghatározta azokat a szabályozásokat, amelyek a pályázatatás menetével
kapcsolatos pontosításokat tartalmazza. A második fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet
módosításának elfogadására.
Indoklás:
Az önkormányzat számára a rendelet felülvizsgálata szabályozottabbá teszi a közpénzekből nyújtott pályázati
támogatásokat.
A pályázatok elszámolásának ellenőrzése szervezettebb - szabályozotabb munkavégzést kíván.
A fent leírtak alapján készült el a rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadásáról
dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a
közművelődésről szóló 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását
fogadja el a döntési javaslat alapján úgy, hogy a 6. § (7) bekezdésében lévő
szövegrész
„A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el.”után
kerüljön beillesztésre az alábbi szövegrész: „A bírálatról döntő ülésre a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
tagjait meg kell hívnit tanácskozási joggal,”.

Döntési javaslat
"A Közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításának második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2010. (………..) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Közmv.rendelet) 5. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat kötelezően ellátandó közművelődési feladatait elsősorban önálló önkormányzati fenntartású
intézményben vagy közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési létesítmények útján látja el,
melynek finanszírozását a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben határozza meg.
2. § A Közmv.rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 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 alap mértékét a tárgyév önkormányzati költségvetése határozza meg.
(2) Az alap minimum 66%-ának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó szervezetek
támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján önkormányzati támogatásban a pártok, a munkaadói és
munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházak kivételével azon
társadalmi szervezetek és alapítványok 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.
(3) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.
(4) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselőtestülethez kell benyújtani.
(5) Egy pályázó ugyanazon pályázati célra csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, ifjúsági pályázati
alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint pályázati
tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
(7) A támogatási kérelmeket fromai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. A bírálatról döntő ülésre a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tagjait meg kell hívnit tanácskozási joggal. A támogatás mértékéről
a) alapítványok által benyújtott támogatási kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület,
b) egyéb pályázók támogatási kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság dönt.
(8) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés
módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
(9) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a döntésben meg kell határozni a támogatási időszak
végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.
(10) Az alap fennmaradó 34%-a kötött felhasználású támogatás, amelynek részletes kiadási előirányzatait a tárgyévi
költségvetés tartalmazza.
3. § A Közmv.rendelet 4. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 9/2007. (II. 26.) KT rendelet 2. §-a és a 13/2009. (III. 5.) KT rendelet 4. §-a.
1. melléklet a …./2010. (………..) önkormányzati rendelethez:
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
Egyesületek/Alapítványok részére
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság elnöke
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban támogatott)
között az alábbiak szerint:
1.
A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Civil alapból a 25/1999. (VII. 23.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata alapján ………………..-Ft, azaz
……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………...
december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói szerződés szerves részét
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képezi.
2.
A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott által
közölt………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................ számú számlájára átutalja
a támogatott által megjelölt időpontban:…………………………………………………………………...
3.
Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja.
A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a Képviselő-testület részére. Amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat
összegével növelten köteles az Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
4.
A pénzügyi és szakmai beszámolónak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
Szakmai rész tartalmazza:
·
A támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítását– maximum 1 db A4 oldal terjedelemben
(időpont, programon részt vettek száma, részletes program ismertetése)
·
Csatolni kell a pályázati célt alátámasztó dokumentumok egy példányát (pl. meghívó, belépőjegy, fotó,
újságcikk).
Pénzügyi rész tartalmazza:
·
A számlaösszesítőt, mely tartalmazza a csatolt számlák, bizonylatok keltezését, számát, összegét és tartalmát
·
A számlák fénymásolatát, oly módon, hogy a számla eredetijére vezessék rá a „………. évi civil alapból elnyert
támogatásból felhasználva.” megjegyzést.
A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatottnak az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
·
Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat alkalmazzák (pl.:
saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések elszámolása).
·
A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az elszámolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint
az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
·
A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg átvevőjének
aláírása).
·
A csatolt számlát, bizonylatot minden esetben a támogatott nevére, címére kell kiállítani.
·
Olyan készpénzfizetési számlát lehet elszámolni, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 17. a) pontjában foglaltaknak a számla sorszáma vonatkozásában, a c) pontjában
foglaltaknak a szolgáltatást nyújtó adóalany adószáma vonatkozásában.
·
A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást, egyéb
kifizetéseket igazoló kiadási pénztárbizonylatot.
·
Az elszámolás szakmai részének kötelező tartalmi eleme a rendezvény neve, időpontja, és csak az ahhoz
kapcsolódó kiadásokat lehet a pénzügyi elszámolásban érvényesíteni.
·
A működési kiadásokra nyújtott támogatások elszámolását a pénzforgalmi szemlélet (tényleges kifizetés
dátuma) szerint kell elkészíteni.
·
Amennyiben a támogatás a Polgármesteri Hivatal házi pénztárán keresztül került kifizetésre, annak
felhasználásáról a támogatott a nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
5.
A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
A támogatott hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeget, a pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján, valamint ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy, mint
közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007. évi
CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek megfelelően kezelje és
közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www. gyomaendrod.hu)
A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik személytől
nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi CLXXXI. a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában,
valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és
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saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének időpontjára.
Gyomaendrőd, 2010. ………………...
……………………………………
………………………
polgármester/bizottság elnöke

………………………………………….
……………………
pályázó képviselője

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Sportról szóló 17/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításának
második fordulós tárgyalása
Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a 2010. novemberi ülésén első fordulóban tárgyalta s
sportról szóló 17/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását.
Az első fordulóban a Képviselő-testület meghatározta azokat a szabályozásokat, amelyek a pályázatatás menetével
kapcsolatos pontosításokat tartalmazza. A második fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet
módosításának elfogadására. Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló
rendeletek módosításának első fordulós tárgyalásakor Béres János képviselő úr szótkért az alábbiak szerint:
„Béres János hozzászólásában kifejtette az elbírálással kapcsolatosan, hogy eddig két bizottság foglalkozott a
pályázatok elbírálásával az Ügyrendi és a Humánpolitikai Bizottság, javasolta, hogy a jövőben két bizottság döntsön
a beadott pályázatokkal kapcsolatosan az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság, az alapítványok támogatásában pedig
ugyanúgy a Képviselő-testület döntene.”
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet tartalmazza a
Képviselő-testület és bizottságainak működési rendjét, feladat és hatásköreinek szabályozását, mely szerint a :
„7. § (1) A Képviselő-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata alapján egyes hatásköreinek gyakorlását
bizottságaira, illetve a polgármesterre ruházhatja, és vissza is vonhatja, e hatáskör gyakorlásához utasítást adhat.
(2) Az átruházott hatáskörök gyakorlását az érintettek nem ruházhatják tovább.
(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület kötelező és önként vállalt feladatai és hatáskörei, továbbá az átruházott hatáskörök
jegyzékének naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.”.
A Sportról szóló 17/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
7. § (2) bekezdés pedig meghatározza a benyújtott pályázatok elbírálási rendjét az alábbiak szerint:
„…A benyújtott pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az
alapítványok támogatásáról a Humánpolitikai Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.”.
A Képviselő-testület alakuló ülésén három bizottságot hozott létre - Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság – Város
fenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság -, és az alapok felosztását érintő kérdésben a hatáskört az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörében jelölte meg.
A felsorolt rendelkezések alapján a sport alap felosztási rendszere a felvetések alapján történhet az alábbiak szerint:
1. A jelenlegi szabályozás alapján az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
bírálja el a benyújtott pályázatokat úgy, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság részt vehet tanácskozási/véleményezési joggal, melyet az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság figyelembe vehet és döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az alapítványok
támogatásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előterjesztése alapján a
Képviselő-testület dönt.
Előnyei- hátrányai:
- több bizottság véleménye alapján kerül meghatározásra az alap felosztása,
- a hatáskör alapján az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság nem köteles
elfogadni a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság véleményét, illetve mérlegelheti
állásfoglalását
2. A sport alapra benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tárgyalja és az előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
Előnyei- hátrányai:
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- az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előterjesztése alapján a Képviselőtestület tagjai döntenek szinden benyújtott pályázatról,
- a Bizottság/ok külsős tagjai nem vesznek részt a pályázati döntés előkészítésében
3. Rendkívüli bizottság létrehozása, melynek mindenkori tagjai az állandó bizottságok elnökei és egy – egy a
bizottságok által választott tagokból áll össze. A választott/megalakult bizottság feladata a benyújtott pályázatok
(sport, ifjúság, civil) elbírálása. A rendkívüli bizottság döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az alapítványok
támogatásáról az előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
Előnyei- hátrányai:
- mindegyik bizottság képviselheti véleményét a rendkívüli bizottságban,
- egy bizottság (erre a feladatra megalakult bizottság) kezeli az alapokra benyújtott pályázatok elbírálását
- közvetlenül nem vesz részt minden bizopttsági tag az alapok elosztásában
4.A Képviselő-testület határkörét és feladatkörét egyugyanazon témában nem utalhatja csak egy személy vagy
bizottság hatáskörébe, így osztott hatáskör átruházása nem lehetséges.
Indoklás:
Az önkormányzat számára a rendelet felülvizsgálata szabályozottabbá teszi a közpénzekből nyújtott pályázati
támogatásokat.
A pályázatok elszámolásának ellenőrzése szervezettebb - szabályozotabb munkavégzést kíván.
Kérem a Tisztel Képviselő-testületet, hogy döntsön az alapok pályázati elbírálásáról és annak megfelelően kerüljön
módosításra a rendelet tervezet.
Amennyiben a Képviselő-testület a 3. felosztási lehtőséget fogadja el, úgy az ifjúsági és a civil rendeletek
tervezetében is fel kell tüntetni, hogy ki a döntéshozó, tehát a rendelettervezetek kerüljenek módosításra.
A fent leírtak alapján készült el a rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadásáról
dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a
sportról szóló 17/2004 (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el
a döntési javaslat alapján úgy, hogy a 7. § (7) bekezdésében lévő szövegrész
„A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el.”után
kerüljön beillesztésre az alábbi szövegrész: „A bírálatról döntő ülésre a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
tagjait meg kell hívnit tanácskozási joggal,”.

Döntési javaslat
"A Sportról szóló 17/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításának második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2010. (………..) önkormányzati rendelete
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sportról szóló 17/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Sport rendelet) 7. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete határozza meg a sportcélú kiadások előirányzatának
mértékét. A sportcélú kiadások minimum 20%, de maximum 25%-a kötött felhasználású kiadás, melynak
részletezését az éves költségvetési rendelet tartalmazza.
(2) A nem kötött felhasználású kiadások előirányzata 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.
(3) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.
(4) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselőtestülethez kell benyújtani.
(5) Egy pályázó ugyanazon pályázati célra csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport vagy ifjúsági
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. A bírálatról döntő ülésre a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tagjait meg kell hívnit tanácskozási joggal. A támogatás mértékéről
a) alapítványok által benyújtott támogatási kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület,
b) egyéb pályázók támogatási kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság dönt.
(8) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés
módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
(9) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak
végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.
2. § A Sport rendelet 5. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével:
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 8/2005. (IV. 4.) KT rendelet 2. §-a.
1. melléklet a …./2010. (………..) önkormányzati rendelethez:
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
Egyesületek/Alapítványok részére
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság elnöke
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban támogatott)
között az alábbiak szerint:
1.
A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból a 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata alapján ………………..-Ft, azaz
……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………...
december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói szerződés szerves részét
képezi.
2.
A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott által
közölt………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................ számú számlájára átutalja
a támogatott által megjelölt időpontban:…………………………………………………………………...
3.
Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja.
A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a Képviselő-testület részére. Amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási
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kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat
összegével növelten köteles az Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
4.
A pénzügyi és szakmai beszámolónak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
Szakmai rész tartalmazza:
·
A támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítását– maximum 1 db A4 oldal terjedelemben
(időpont, programon részt vettek száma, részletes program ismertetése)
·
Csatolni kell a pályázati célt alátámasztó dokumentumok egy példányát (pl. meghívó, belépőjegy, fotó,
újságcikk).
Pénzügyi rész tartalmazza:
·
A számlaösszesítőt, mely tartalmazza a csatolt számlák, bizonylatok keltezését, számát, összegét és tartalmát
·
A számlák fénymásolatát, oly módon, hogy a számla eredetijére vezessék rá a „………. évi sport alapból
elnyert támogatásból felhasználva.” megjegyzést.
A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatottnak az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
·
Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat alkalmazzák (pl.:
saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések elszámolása).
·
A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az elszámolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint
az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
·
A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg átvevőjének
aláírása).
·
A csatolt számlát, bizonylatot minden esetben a támogatott nevére, címére kell kiállítani.
·
Olyan készpénzfizetési számlát lehet elszámolni, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 17. a) pontjában foglaltaknak a számla sorszáma vonatkozásában, a c) pontjában
foglaltaknak a szolgáltatást nyújtó adóalany adószáma vonatkozásában.
·
A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást, egyéb
kifizetéseket igazoló kiadási pénztárbizonylatot.
·
Az elszámolás szakmai részének kötelező tartalmi eleme a rendezvény neve, időpontja, és csak az ahhoz
kapcsolódó kiadásokat lehet a pénzügyi elszámolásban érvényesíteni.
·
A működési kiadásokra nyújtott támogatások elszámolását a pénzforgalmi szemlélet (tényleges kifizetés
dátuma) szerint kell elkészíteni.
·
Amennyiben a támogatás a Polgármesteri Hivatal házi pénztárán keresztül került kifizetésre, annak
felhasználásáról a támogatott a nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
5.
A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
A támogatott hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeget, a pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján, valamint ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy, mint
közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007. évi
CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek megfelelően kezelje és
közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, valamint a www.gyomaendrod.hu)
A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik személytől
nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi CLXXXI. a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában,
valamint 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és
saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének időpontjára.
Gyomaendrőd, 2010. ………………...
……………………………………
………………………
polgármester/bizottság elnöke

………………………………………….
……………………
pályázó képviselője
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet módosításának második fordulós tárgyalása
Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testület a 2010. novemberi ülésén első fordulóban tárgyalta az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítását.
Az első fordulóban a Képviselő-testület meghatározta azokat a szabályozásokat, amelyek a pályázatatás menetével
kapcsolatos pontosításokat tartalmazza. A második fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet
módosításának elfogadására.
Indoklás:
Az önkormányzat számára a rendelet felülvizsgálata szabályozottabbá teszi a közpénzekből nyújtott pályázati
támogatásokat.
A pályázatok elszámolásának ellenőrzése szervezettebb - szabályozotabb munkavégzést kíván.
A fent leírtak alapján készült el a rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadásáról
dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.)
önkormányzati rendelet módosítását fogadja el a döntési javaslat alapján úgy,
hogy a 5. § (7) bekezdésében lévő szövegrész
„A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el.”után
kerüljön beillesztésre az alábbi szövegrész: „A bírálatról döntő ülésre a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
tagjait meg kell hívnit tanácskozási joggal,”.

Döntési javaslat
"Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításának
második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2010. (………..) önkormányzati rendelete
az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet(továbbiakban:
Ifj.rendelet)5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete éves költségvetésében határozza meg az ifjúsági alapból pályázati
úton nyújtható támogatás és a kötött felhasználású előirányzatok mértékét.
(2) Az ifjúsági alapból pályázati úton az a szervezet vagy magánszemély támogatható, aki az ifjúság szabadidejének
kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel
alkalmaz. Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.
(3) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviseltestülethez kell benyújtani.
(4) Egy pályázó ugyanazon pályázati célra csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(5) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, ifjúsági pályázati
alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint pályázati
tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
(6) Nem támogatható olyan önkormányzati vagy központi költségvetésből gazdálkodó intézmény, amelynek az
ifjúsággal való foglalkozás a feladatkörébe tartozik.
(7) A támogatási kérelmeket fromai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. A bírálatról döntő ülésre a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tagjait meg kell hívnit tanácskozási joggal. A támogatás mértékéről
a) alapítványok által benyújtott támogatási kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület,
b) egyéb pályázók támogatási kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság dönt.
(8) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés
módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik. A szerződésmódosítási
kérelemről a (7) bekezdés szerinti döntöshozó határoz.”
(9) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak
végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.
2. § Az Ifj.rendelet 4. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 8/2005. (IV. 4.) KT rendelet 1. §-a.
1. melléklet a …./2010. (………..) önkormányzati rendelethez:
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
Egyesületek/Alapítványok részére
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság elnöke
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban támogatott)
között az alábbiak szerint:
1.
A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Ifjúsági alapból a 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata alapján ………………..-Ft, azaz
……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………...
december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói szerződés szerves részét
képezi.
2.
A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott által
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közölt………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................ számú számlájára átutalja
a támogatott által megjelölt időpontban:…………………………………………………………………...
3.
Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja.
A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a Képviselő-testület részére. Amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat
összegével növelten köteles az Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
4.
A pénzügyi és szakmai beszámolónak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
Szakmai rész tartalmazza:
·
A támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítását– maximum 1 db A4 oldal terjedelemben
(időpont, programon részt vettek száma, részletes program ismertetése)
·
Csatolni kell a pályázati célt alátámasztó dokumentumok egy példányát (pl. meghívó, belépőjegy, fotó,
újságcikk).
Pénzügyi rész tartalmazza:
·
A számlaösszesítőt, mely tartalmazza a csatolt számlák, bizonylatok keltezését, számát, összegét és tartalmát
·
A számlák fénymásolatát, oly módon, hogy a számla eredetijére vezessék rá a „………. évi ifjúsági alapból
elnyert támogatásból felhasználva.” megjegyzést.
A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatottnak az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
·
Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat alkalmazzák (pl.:
saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések elszámolása).
·
A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az elszámolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint
az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
·
A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg átvevőjének
aláírása).
·
A csatolt számlát, bizonylatot minden esetben a támogatott nevére, címére kell kiállítani.
·
Olyan készpénzfizetési számlát lehet elszámolni, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 17. a) pontjában foglaltaknak a számla sorszáma vonatkozásában, a c) pontjában
foglaltaknak a szolgáltatást nyújtó adóalany adószáma vonatkozásában.
·
A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást, egyéb
kifizetéseket igazoló kiadási pénztárbizonylatot.
·
Az elszámolás szakmai részének kötelező tartalmi eleme a rendezvény neve, időpontja, és csak az ahhoz
kapcsolódó kiadásokat lehet a pénzügyi elszámolásban érvényesíteni.
·
A működési kiadásokra nyújtott támogatások elszámolását a pénzforgalmi szemlélet (tényleges kifizetés
dátuma) szerint kell elkészíteni.
·
Amennyiben a támogatás a Polgármesteri Hivatal házi pénztárán keresztül került kifizetésre, annak
felhasználásáról a támogatott a nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
5.
A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
A támogatott hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeget, a pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján, valamint ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy, mint
közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007. évi
CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek megfelelően kezelje és
közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www.gyomaendrod.hu)
A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik személytől
nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi CLXXXI. a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában,
valamint 12/1995. (IV. 18.) KT. rendeletben foglaltak az irányadók.
A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és
saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
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- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének időpontjára.
Gyomaendrőd, 2010. ………………...
……………………………………
………………………
polgármester/bizottság elnöke

………………………………………….
……………………
pályázó képviselője

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) KT rendelete
1. mellkeletének módosítását az üzemeltetést végző MOBILBUSZ Kft beterjesztett díjváltozásai szerint a november
25-i ülésén tárgyalta meg a Képviselő-testület és tovább tárgyalásra alkalmasnak találta. A 2003. évi LXXXVII.
törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú
bérlet árából kell meghatározni.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
28

1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 47/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a…./2010..(….) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
1

A
teljes árú havi bérlet

B
2.500 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

470 Ft

3

vonaljegy

110 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2010.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet
módosítása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) KT rendelet 4. mellékletében meghatározásra került a
gyepmesteri tevékenység díja. A Gyomaközszolg Kft a 2011. évi tervezett szolgáltatási díját a novemberi testületi
ülésre beterjesztette. A díjmódosítást a véleményező bizottságok és a testület támogatta, és tovább tárgyalásra
alkalmasnak találta.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült a rendelet módosításának tervezete.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet
1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti az 58/2009. (XII . 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
1. melléklet a

/2010. ( . ) önkormányzati rendelethez

Gyepmesteri tevékenység díjtételei 2011. január 1-től
A
B
1
Szolgáltatás tartalma
Ft/kg
2
Állati tetem átvétele átmeneti tárolásra és megsemmisítésre
77
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Gyomaendrőd, 2010.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.12.) KT
rendelet szolgáltatási díjakról szóló 1. mellkeletét a Gyomaszolg Ipari Park Kft beterjesztett díjváltozásai szerint a
november 25-i ülésén tárgyalta meg a Képviselő-testület, és tovább tárgyalásra alkalmasnak találta.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.
12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
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bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003.
(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az 55/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a

/ 2010. ( . .) önkormányzati rendelethez
A szolgáltatás díjtételei
A
1 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
2 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
4 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja:
5 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
6 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
7 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
8 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
9 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
10 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja:
11 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
12 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
13 Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 km-en belül) díja:
14 3-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
15 Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Gyomaendrőd, 2010.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

33

B
Díjtétel
2.250,-Ft/m3
2.166,-Ft/m3
2.355,-Ft/m3
2.270,-Ft/m3
2.250,-Ft/m3
2.166,-Ft/m3
2.355,-Ft/m3
2.270,-Ft/m3
2.300,- Ft/m3
7.640,-Ft/m3

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye.
Kt. rendelet szolgáltatási díjakról szóló 4,5. mellkeletét a Gyomaközszolg Kft beterjesztett díjváltozásai szerint a
november 25-i ülésén tárgyalta meg a Képviselő-testület és tovább tárgyalásra alkalmasnak találta. A
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a lakossági díjtételek 5 %-os emelését, a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a lakossági díjtételek 15 %-os emelését
javasolta a Képviselő-testületnek. A mindkét változat esetén jelentős támogatást, díjkompenzációt kell felvállalnia az
önkormányzatnak, 23.798.957,- Ft illetve 20.445.490,- Ft-ot.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült az önkormányzati rendelet módosításának tervezete.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben is meghatározásra került a „szennyező fizet” elve.
A helyi hulladékgazdálkodási tervet a 2010. novemberi ülésén tárgyalta a testület, valamint a közmeghallgatásokon
is ismertetésre került.
A cél meghatározásra került: a szelektív gyűjtés kiterjesztése, hasznosítható hulladékok kinyerése, a zöldhulladék
begyűjtő-szállító rendszer fejlesztése, a lerakásra kerülő kommunális hulladék csökkentése.
Az önkormányzatnak a fenti fejlesztési feladatokra kellene fedezetet biztosítani, az évi 20-25 milliós díjkompenzáció
megfizetése helyett.
A díjkompenzációt javasolt lenne a minimális mértékre lecsökkenteni fokozatosan. A rendeletünk biztosítja, hogy 50
%-os kedvezményben részesülhetnek az alacsony jövedelműek. (A Szolgáltató részére az így kiesett bevételt az
önkormányzat fedezi.)
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.)
EüM rendelet5. § (2) bekezdése értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot rendszeresen kell
elszállítani.
A heti rendszeres szemétszállítás a biztosítéka az önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos
környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. A rendszeres szemétszállítás megvalósításával az
ürítések száma nő, így ugyanakkora ürítési díj esetén a Szolgáltató bevétele emelkedik, a szükséges
díjkompenzáció lecsökken.
A tárgyalás során a bizottságok kérték a Szolgáltatót, hogy vizsgálja felül a díjtételek meghatározásánál a
díjképzésbe beépített kapcsolódó költségeket (kukásautók bérlete, épület bérlet stb.) A Szolgáltató által benyújtott
adatszolgáltatást mellékeljük.
Kértük a Szolgáltatót, hogy vizsgálja meg a két tényezős díj bevezetésének lehetőségét, mutassa be a díjak (alapdíj
és szolgáltatás igénybevételétől függő díj) alakulását. A Gyomaközszolg Kft a következő ülésre készíti el ezt az
anyagot.
A környező települések hulladékszállítási díjairól tájékoztató:
110-120 literes edényzet esetén:
Szeghalom
234,30 Ft/ürítés
Szarvas

259,- Ft/ ürítés

Békés

420 Ft/ürítés

1015,47 Ft,hó/lakás
419 Ft/ürítés - lakótelep
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az "A" alternatíva elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság nem javasolja az ármelést rendelet átdolgozásáig. Javasolja
továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a hulladékszállításról szóló rendelet
átdolgozását és a Szolgáltató a 2011. februári ülésre terjessze elő az új
javaslatait az ürítési gyakoriság (heti 1 alkalom), a kéttényezős díjtétel
bevezetése, díjkompenzáció megszüntetése, transzferárak csökkentése
figyelembe vételével.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet felülvizsgálatát 2011. június 30-ig jogi és
gazdasági szempontból. A díjtételek emelését nem javasolja a Képivselőtestületnek a felülvizsgálat elvégzéséig.

Döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.)
önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007.
(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében megtározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007.
(XII.27.) önkormányzati rendelet 4. és 5. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az 55/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, az 5/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet,
az 54/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 8. § és 9. §-a.
1. melléklet a

1
2

/ 2010. ( . .) önkormányzati rendelethez
Közszolgáltatási díj 2011. január 1-től
A
Edényzet típusa
80 literes

B
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
153
35

3
4
5
6
7

110 – 120 literes
240 literes
660 literes
770 literes
1.100 literes

208
309
761
840
1.050

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2. melléklet a

/ 2010. ( . .) önkormányzati rendelethez
Vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjai 2011. január 1-től
A
Űrtartalom (liter)
80
110 – 120
240
660
1100
5000

1
2
3
4
5
6
7

B
Ürítési díj (Ft/ürítés)
500
680
1156
2031
3384
9356

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a 44/2007 (XII.27.) Gye Kt. rendeletet
2011. január 1. napjával. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a
díjkompenczáció összegét biztosítja. A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi, Gazdsági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot
és a Gyomaközszolg Kft, hogy a 2011 februári testületi ülésre vizsgálja meg a hulladékszállítási rendszer
változtatásának hatásait a következők figyelembe vételével: heti ürítés bevezetése, kéttényezős díjtétel
alkalmazása, önkormányzati díjkompenzáció megszüntetése, transzfer költségek minimalizálása és ezek
hatása az ürítése díjakra.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felül kivánja vizsgálni jogi és gazdasági szempontból a 44/2007
(XII.27.) Gye Kt. rendeletet, a települési szilárd hulladékszállítás rendszerét 2011. június 30-ig. A
felülvizsgálat elvégzéséig nem módosítaja a rendeletben foglalt díjtételeket. A Képviselő-testület a
díjkompenzáció összegét a 2011 évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati
rendelet módosítása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
szerint a köztemetők és létesítményeik üzemeltetéséről, fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és e
rendelet szerint egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat az üzemeltetővel kötött Kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által beterjesztett szolgáltatási díjak változtatása az előző testületi ülésen
megtárgyalásra került első fordulóban. A Szolgáltató általánosan 5 % díjtételemelést tervezett a 2011. évre, melyet a
Tisztelt Képviselő-testület elfogadott.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
A díjtételemelés miatt módosítani szükséges a rendelet 1. mellékletét, valamint 3. függelékét.
A függelék aktualizálásához nem szükséges a rendelet módosítása, azt a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztálya a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyása után el tudja végezni.
Ennek megfelelően elkészült a rendelet módosításának tervezete.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) KT rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az 36/2000. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a 4/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet, az
56/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, a 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
1. melléklet a

/ 2010. ( . .) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A
B
Temető fenntartási hozzájárulás (jogszabály szerint)
3.423,- Ft
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja
Ravatalozó bérlet
17.850- Ft
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
2.520,- Ft
Halott átvétele átadása (temetőben)
11.340,- Ft
Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
13.283- Ft
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:
26.565,- Ft
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
17.535,- Ft
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
35.070,- Ft
Gyermeksírhely 25 évre:
9.135- Ft
Urnafülke 10 évre
2.625,- Ft/év
Urnasírhely 10 évre
2.625,- Ft/év
Sírbolt 60 évre:
Egyszemélyes sírbolt (14,7 m2):
7.350,- Ft/m2
Kétszemélyes sírbolt (20,6 m2):
7.350.- Ft/m2
Háromszemélyes sírbolt (34,3 m2):
7.350,- Ft/m2

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
3. függelék
A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások:
sírásás
Egyszemélyes normál:
10.710,- Ft
Egyszemélyes mélyített:
15.750,- Ft
Gyermek sírhely:
4.410,- Ft
Urna sírhely:
4.410,- Ft
Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés
Sírnyitás. Exhumálás
Normál sír esetén
Mélyített sír esetén
Halotti maradványok áthelyezése

Sírnyitás
13.293,- Ft
15.540,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok:
Helyi halott szállítás
Temetőn belüli szállítás
Ravatalozás
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)

hantolás
3.570,- Ft
4.935- Ft
1.890,- Ft
1.890,- Ft

6.090,- Ft
Exhumálás
5.114,- Ft
6.951,- Ft
8.584,- Ft

5.775,- Ft
8.190,- Ft
1.680,- Ft
1.680,- Ft
194,- Ft
38

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2010.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításánáak II. fordulója
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. novemberi ülésén tárgyalta a szolgálati és szociális bérlakások 2010. évben végzett
felújítási és karbantartási munkálatairól készített beszámolót, valamint a 2011 évi felújítási ütemtervét. A lakbérekből
képződő felújítási alap nem nyújt elegendő fedezetet a munkálatok elvégzésére, ezért az Önkormányzat úgy döntött,
hogy 2011. április 1. napjától lakbéremelést hajt végre a szolgálati és szociális bérlakások tekintetében. Az első
fordulóban a Képviselő-testület meghatározta a lakbéremelés mértékét, mely komfortnélküli lakás esetében 10 %,
komfortos lakás esetében 15 %, összkomfortos lakás esetében 18 %.
A II fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
2/2001. (IV. 27.) KT rendelet (továbbiakban: lakásrendelet) módosításának elfogadására.
Az elmúlt időszakban 3 db szociális bérlakás értékesítésre került, melyeket a lakásrendeletből törölni kell :
Bacsalaposi u. 6,
Petőfi S. u. 6/B,
Iskola u. 6. (értékesítése folyamatban van).
A Kőröshídfő 1/A. komfortnélküli bérlakásból a bérlő kiköltözött, az épületet az önkormányzat a továbbiakban nem
kívánja bérlakásként hasznosítani, ezért azt a bérlakások közül ki kell törölni.
A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi vizsgálata kiemelte, hogy az Ügyrendi Bizottság döntött
szociális bérlakásokkal kapcsolatos kérelmekben, ugyanakkor az Önkormányzat hatáskörét a Humánpolitikai
Bizottságra ruházta át. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.
19.) KT rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint a szociális és költségalapú bérlakások esetében a hatáskört az
Önkormányzat a Humánpolitikai Bizottságra ruházta át. A választásokat követően megváltozott a bizottsági
szerkezet, a Humánpolitikai Bizottság beolvadt az Ügyrendi Bizottságba, így a Humánpolitikai Bizottsági hatáskörök
az Ügyrendi Bizottsághoz kerültek, mely még nem került rögzítésre az önkormányzati SZMSZ-ben. Az
önkormányzati SZMSZ módosítását követően kerülhet sor a lakásrendeletban a hatáskörök módosítására.
Indoklás
Önkormányzatunk a lakbérek összegét illetve az elmúlt évek során eszközölt lakbér emelések mértékét a szolgálati
és szociális lakások alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület
állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése figyelembevételével határozta meg. A jelenlegi
lakbéremelést is fenti szempontok alapján határozta meg az Önkormányzat, más-más mértékű emelést alkalmazva
a komfortnélküli, a komfortos és az összkomfortos lakások esetében. A szolgálati és szociális bérlakások megemelt
lakbére fedezetet biztosít a bérlakások felújítási munkálatainak költségeire, az így kialakított lakbérek alacsonyabbak
a településen kialakult piaci lakbérek összegénél.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hiszen a megemelt lakbér összege ezen a
szakfeladaton jelentkező hiányt csökkenti.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
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módosításánáak II. fordulója"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. és 2.
melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet 7. §-a, az 57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet 1. §-a és 2. §a, valamint a 11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Gyomaendrőd, 2010. december
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

melléklet a .../2010. (.....) önkormányzati rendelethez

1.

Szolgálati jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
E
1
Bérlakás címe
Komfort fokozat M2 Szoba Lakbér összege
szám
2
Álmos u. 11
Összkomfort
64
2
14.140
3
Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
10.560
4
Fő u. 45/1.
Összkomfort
59
2
13.040
5
Fő u. 45/2.
Összkomfort
59
2
13.040
6
Apponyi u. 24/A
Összkomfort
60
2
13.260
7
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
65
2
14.360
8
Apponyi u. 24/C
Összkomfort
56
2
12.380
9
Népliget u. 1/A
Összkomfort
72
2
15.910
10 Népliget u. 1/B
Összkomfort
61
2
13.480
11 Október 6 ltp. A/2
Komfortos
58
1,5
10.380
12 Október 6ltp A/13
Komfortos
58
2,5
10.380
13 Október 6 ltp B/8
Komfortos
58
2
10.380
14 Október 6. ltp B/3
Komfortos
55
2,5
9.840
15 Vásártéri ltp. ¼
Komfortos
57
2,5
10.200
16 Katona J. u. 54
Komfortos
63
1,5
11.280
17 Dózsa Gy. U. 1. I.
Összkomfortos 60
2
13.260
18 Dózsa Gy. U. 1. II. Összkomfortos 21
1
4.640
19 Fő út 210.
Összkomfortos 80
2
24.560
melléklet a .../2010. (.....) önkormányzati rendelethez

2.
A

Szociális jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
B
C
D
E
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bérlakás címe
Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/F
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/I
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp. B/10
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Kör u. 39.
Fő u. 133.

Komfortfokozat
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Félkomfortos
Komfortos

m2
31
41
41
30
97
35
29
31
30
27
55
58
58
55
58
58
55
58
66
90

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Szoba szám
1
1
1
1
2,5
1
1
1
1
1
1,5
2
2
1,5
2
2
1,5
2
2
2

Lakbér összege
3.530
4.670
4.670
3.420
11.060
3.990
3.310
3.530
3.420
3.080
9.840
10.380
10.380
9.840
10.380
10.380
9.840
10.380
10.230
16.110

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az Endrődi ú. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások rendeltetésszerű
használatának ellenőrzéséről, felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről
készült beszámoló elfogadása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.
A törvényben foglaltak végrehajtására a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.)
Kt. számú rendelet 15. § (5) bekezdésében az ellenőrzés évente egy alkalommal került meghatározásra.
Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati-, szociális-, és a Magtárlaposi költségalapú bérlakások fenti tárgyú
ellenőrzésére 2010. június – július hónapban került sor.
A rendeltetésszerű használat ellenőrzése mellett a szolgálati-, szociális-, és a költségalapú bérlakások műszaki
állapotának felmérésére is sor került.
A bérlakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről és az épületek műszaki állapot felméréséről készített
beszámolót Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megvitatta, és azt a 324/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozatával
elfogadta. A Képviselő-testület ezzel egyidőben tájékoztatta a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a bérlakások
kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és felhívta a figyelmét, hogy a 2011-es felújítási és karbantartási
ütemtervében a felmerült problémákat vegye figyelembe.
Az augusztusi Képviselő-testületi ülésen került elfogadásra a 325/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozat is, mely
meghatározta, hogy az Endrődi úti költségalapú bérlakások felújítását 2010. december 20. napjáig nettó 2.914.431,Ft összegben, a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft végezze el.
A felújítási munkálatokkal párhuzamosan 2010. október 8. napján, fent hivatkozott jogszabály helyek alapján a
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti (16 db) költségalapú bérlakás rendeltetésszerű használatának
ellenőrzésére került sor.
Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják. A lakások
rendezettek és tiszták.
2010. november 15. napján a Gyomaszolg Ipari Park Kft előzetes értesítése alapján a helyszínen ellenőrzésre került
az elvégzett felújítási és karbantartási munka. A megállapításokat jegyzőkönyvben rögzítettük, az abból készült
kivonat az előterjesztés mellékletét képezi. A Képviselő-testület által előírt munkákat a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
határidő előtt elvégezte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság mindkét beszámoló elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság mindkét beszámoló elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

1. döntési javaslat
"Az Endrődi ú. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről készült
beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja az Endrődi u. 5-7.
szám alatti költségalapú bérlakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Az Endrődi ú. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről készült
beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 13. § , 14. § és 15. § (4) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja az
Endrődi u. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások felújításáról, illetve karbantartásáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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VI. 1197-…/2010.
JEGYZŐKÖNYV-kivonat
Készült: Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 szám alatti önkormányzati tulajdonú költségalapú
bérlakásoknál 2010. november 15. napján.
Jelen vannak:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részéről:
Egeresi András ügyvezető igazgató
Vargáné Molnár Margit
A Polgármesteri Hivatal részéről:
Kovács Pál
Keresztesné Jáksó Éva
Debreceni Zoltánné

Tárgy: a 325/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozatban foglalt felújítási munkák elkészültének
ellenőrzése
1.
A/1, B/1, C/1 lakásoknál a megfelelő hőszigetelés hiánya miatt penészesedés tapasztalható
aszobánál, konyhánál. A penészesedés megszüntetésére javasoljuk a falfelület penészgátló anyaggal
való megtisztítását, a szobák, konyhák mennyezete, külső falfelület leszigetelését. Lécváz rögzítése
5 cm NIKECEL vagy ásványgyapot hőszigetelés, párazáró fólia, 12,5 mm vastag impegrált
gipszkaron burkolat + diszperzit festés. A szigetelést a szoba, konyha mennyezetére illetve a külső
falfelülettel érintkező oldalfalra kerül elkészítésre. A diszperzit festést a szoba, konyha felületére
kerül költségelésre.
Megállapítások: a munka elvégzésre került, azonban a helyiségek belső falfestése nem történt meg.
A C/1 épületnél a külső hőszigetelése a bejárati ajtóig a hőszigetelés megtörtént.

2. A csapadékvíz elvezetése az épület sarkaitól szükséges, árokásás, dréncső elhelyezése.
Megállapítások: az ellenőrzéskor a munkálatok még nem fejeződtek be. A 2010. november 29-én az
Építéshatóság az elvégzett munkát megtekintette, s az alábbiakat állapította meg:
A csapadékelvezető rendszer kiépítése az A és B épület közötti zöldterület víztelenítése megoldódott.
A kiépített vízelvezető-rendszernek köszönhetően a csapadékvíz a nagykapu bejáró épület felőli
szélében, a járda alatt az utcai árokba került kivezetésre. Az udvar belsőben az aknakeretet újból
1

kell készíteni. Javasoljuk, hogy a következő évben a B és C épület között és előttük a parkoló
víztelenítése ugyanígy legyen megoldva. Tavasszal esős időben ellenőrző szemle javasolt.

3. A folyosók, összekötő átjárók lábazati burkolatának javítása, parapet fal megrepedt vakolatának
javítása.
Megállapítások: szegély és a vakolat javítása megtörtént.

4. A nyílászárók káváinál vakolat javítása szükséges + purhab tömítéssel.
Megállapítások: mindhárom épület ablakainak – a konyhaablakok kivételével – sziloplasszal
történő javítása megtörtént.

5. A bejárati kapu javítása, zárcseréje, a tetőn lecsúszott, összetört cserepek és kúpcserepek pótlása
2

Megállapítások: ez megtörtént, nem ennek a feladatnak a terhére.
6. Lakások bejárati ajtajának zárjainak javítása
Megállapítások: ez is megtörtént, de nem ennek a feladatnak a terhére.
7. C/4. szám alatti lakás eldugult szennyvízrendszer lefolyójának tisztítása
Megállapítások: ez is megtörtént, de nem ennek a feladatnak a terhére.
8. C/3. szám alatti lakás kaputelefonjának elektromos javítása.
Megállapítások: ez is megtörtént, de nem ennek a feladatnak a terhére.
9. C/2. szám alatti lakás gáztűzhelyének javítása.
Megállapítások: ez is megtörtént, de nem ennek a feladatnak a terhére

A helyszíni ellenőrzés során további problémaként merült fel az épület falainak felvizesedése,
melynek valószínűsíthető egyik oka a nem megfelelő szigetelés, illetve a befele lejtő járda miatt, ami
már jelenleg - a járda leaszfaltozása miatt - nem tapasztalható. A nyitott tornácok, folyosók falai
vizesedését is szintén a nem megfelelő szigetelés okozhatja. A közlekedő parapet falain látható
repedések az alap és lábazat esetleges kivitelezésből adódó szerkezeti problémára vezethető vissza.
E hibák kijavítása nem szerepelt a most elvégzett felújítási és karbantartási munkák között, de a
közeljövőben számolni kell a hibák kijavításával, mely munkák költsége jelenleg nem becsülhető
meg.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Vízműsor 2/K, 2/L és 2/N számú szociális bérlakások elektromos
hálózat és szerelvényei felújítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a bérlakás állomány kezelője kérelemmel fordult a tulajdonos Gyomaendrőd
Város Önkormányzatához. A Gyomaendrőd, Vízműsor 2/K, 2/L és 2/N számú szociális bérlakások villanyvezeték és
szerelvényeinek állapota életveszélyes, ezért szükséges a lakások újravezetékelése, szerelvényezése. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. a kérelméhez mellékelte a Gyoma-Vill Kft. nyilatkozatát, továbbá a felújítási munkák
költségvetését. Az elektromos hálózat felújítása a megjelölt lakásokban bruttó 892.794,- Ft-ot tesz ki.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001.(V.27.)KT rendelet 15.§ (4) bekezdése
értelmében az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák
elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.
A szociális és szolgálati bérlakásokat kezelési szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezeli. A Gyomaszolg
Ipari Park Kft. köteles a lakások bérlőitől a bérleti díjakat beszedni, továbbá a bérbeadót megillető jogokat
gyakorolni.
A kezelési szerződés értelmében a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a folyamatos kezelési kötelezettség keretében
köteles többek között gyorsjavító tevékenységet elvégezni az épületek, illetve azok központi berendezéseinek
karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettsége körébe tartozó munkák tekintetében.
A közvetlen életveszély ideiglenesen el lett hárítva a lakásokban.
A szociális és szolgálati bérlakások lakások kezelője éves szinten megtervezi a karbantartási és felújítási munkák
elvégzését, melyet a T. Képviselő – testület hagy jóvá. A Vízműsor 2/K, 2/L és 2/N jelű szociális bérlakások
elektromos hálózat teljes körű felújítása, illetve cseréje nem volt betervezve 2010. évre.
A munkák elvégzéséhez a tulajdonos ( bérbeadó ) hozzájárulása szükséges.
A Véleményező Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
képviselő – testület elé.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Véleményező Bizottság a határozati javaslatot 4 igen 1
tartozkódás mellett javasolja elfogadni.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Vízműsor 2/K, 2/L és 2/N számú szociális bérlakások elektromos hálózat és szerelvényei felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóvá hagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezelésében lévő
Gyomaendrőd, Vízműsor 2/K, 2/L és 2/N jelű szociális bérlakások elektromos hálózat teljes körű felújítását, illetve
cseréjét az előterjesztéshez mellékelt költségvetésnek megfelelő tartalomban. A munkákat a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. köteles elvégezni a lakbérbevétel terhére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi beszámolójának elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képvisselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa Dr. Torma Éva 2010. novemberi ülésre elkészítette a 2010.
évről szóló intézményi szakmai beszámolót. A beszámoló elkészítését a fenntartó az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés e) pontja alapján kéri be évente, mivel hatáskörében folyamatosan felügyeli és
ellenőrzi az intézmény működését.
A véleményező bizottság nem fogadta el a beszámolót, írásbeli kiegészítést kért a novemberi testületi ülésre. A
Képviselő-testület a kiegészített beszámolót nem fogadta el, és új beszámoló készítésére kérte fel az
intézményvezetőjét. Dr. Torma Éva a megadott határidőre elkészítette a tartalmilag kibővített beszámolót, melyet
jelen előterjesztéssel terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Az előterjesztés mellékletét képezi dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő asszony intézményi beszámolóval
kapcsolatos hozzzászólása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évről szóló beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu

EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ II.
2010.

Gyomaendrőd, 2010. december 6.
“A lelki egészség nem valami olyasmi,
amit készen kap, vagy amire rátalál az ember.
Sokkal inkább valami olyasmi,
amit meg kell teremtenünk magunkban.”

( Thomas Stephen Szasz)

Az egészséget sokan és sokféleképpen értelmezik. Általánosan megállapítható, hogy társadalmi hovatartozás,
iskolázottság, szakmai ismeretek birtokában vagy anélkül, eltérő egészségkép él embertársaink
gondolatvilágában. A történelem során az egészség, mint alapvető emberi jog meghatározásán, az egyén és
közösség, állam felelősségén, az egészségügyi alapellátás biztosításán túl, az egyre fokozódó elvárások jelentek
meg. Az egészség megőrzés és fejlesztés vált gondolkodásunk középponti elemévé. A médiumok sugallta
egészségkép sok esetben torz világát egyre inkább áthatja a belülről fakadó, önmaga egészségéért felelős,
autonóm személy alkotta egészségkép. Az egészségmegőrzést és fejlesztést célul kitűző egyén átformálta korunk
egészségpolitikáját éppúgy, mint az egészségszolgáltatások körét.
Az 1997. évi CLIV törvény rendelkezései értelmében az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A Képviselő Testület megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.
Az önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmények működését.
Az egészségügyi beszámolóhoz sem az elmúlt években, sem az idén elkészítési sémát, módszertani
útmutatót nem kaptunk. Ismételten áttekintettük a rendelkezésünkre álló régebbi két beszámolót, amelyből az
egyik 1996-2005-ig terjedő 10 éves időszakot elemez, a következő pedig két évet
( 2006-2007 ).

Területi ellátási kötelezettségünk

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Egészségügyi Igazgatási
Osztálya által kiadott 852-4/2010. számú határozatában – 2010. március 31. napján – megkaptuk a Városi
Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban fennálló területi ellátási kötelezettségét, melyet a következő
táblázatban összegzünk:
Szakma megnevezése
Belgyógyászat
Bőr-és nemibeteg-ellátás
Fizioterápia-gyógytorna
Fül - orr-gégegyógyászat
Laboratóriumi diagnosztika
Neurológia
Röntgendiagnosztika
Sebészet
Szemészet
Nőgyógyászat
Nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika
Ortopédia
Pszichiátria
Reumatológia
Tüdőgondozás
Tüdőgyógyászat
Ultrahang-diagnosztika
Urológia

Ter.ell.köt.
Dévaványa
Dévaványa
Gyomaendrőd
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Gyomaendrőd
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa

Ter.ell.köt.
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Hunya
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Hunya
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva

Ter.ell.köt.
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

Ter.ell.köt.
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya

Továbbá feladatunk, Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd város lakosságszáma:
Dévaványa:
Ecsegfalva:
Hunya:
Összesen:

14.375
8.067
1.232
694
24.368 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

Feladatunk
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a járóbetegek
szakorvosi ellátása, gondozása.
Az egészségügyi szolgáltatások jogszabályi háttere:
•
•
•
•

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

•

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

•

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
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Alapellátás
Felnőtt háziorvosok
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság
részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése,
orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra,
gyógykezelésre való utalása.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén nyolc felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra, melyből hét
praxis vállalkozás keretében működik.
2010. október 1-től a Városi Egészségügyi Intézmény közalkalmazottja látja el a dr. Jánosik Bertalan nyugdíjba
vonulása miatt megüresedett háziorvosi körzetet.
Háziorvos kollégák :
o Dr. Bánki Gyula
kártyaszám:
o Dr. Darvas Tamás
o Dr. Frankó Károly
o Dr. Macsári Judit ( 2010.10.01-től )
o Dr. Kolozsvári Árpád
o Dr. Lizák Anna
o Dr. Palya József
o Dr. Veréb Lajos

1240 fő
1147
1740
1376
1650
1290
1994
937

A városban működő háziorvosi praxisok kártyaszámai
2000
1800
1600
1400
Fő

1200
1000
800
600
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Dr. Bánki Dr. Darvas Dr. Frankó
Dr.
Dr.
Dr. Lizák
Gyula
Tamás
Károly
Macsári Kolozsvári Anna
Judit
Árpád

Dr. Palya Dr. Veréb
József
Lajos

Háziorvosok

Házi gyermekorvosok
A gyermekorvosi ellátás keretében ellátandó feladatok:
• a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,
• az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása,
• a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
• gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
•
a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai
felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.
Gyermekorvosok
o
o
o

Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Varga Géza

890
947
727
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A városban vállalkozóként tevékenykedő gyermekorvosok biztosítják az iskola-egészségügyi ellátást is.

A városban működő gyermekorvosi praxisok kártyaszámai
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Dr. Varga Géza

Fogorvosi ellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
• a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
• a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
• a góckutatás,
• a terhesek fogászati gondozása, és
• a sürgősségi ellátás.
Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működnek:
o
o
o
o

Dr. Békés Annamária
Dr. Biczó Virág ( Dr. Hák Mária )
Dr. Török Anna
Dr. Valach Béla

3648
3588
3711
3653

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.
A városban működő -OEP finanszírozott- fogorvosi praxisok
kártyaszámainak megoszlása

3750

3711
3700

3653

3648
Fő

3650

3588

3600
3550
3500
Dr. Békés
Annamária

Dr. Biczó Virág-Dr.
Hák Mária

Dr. Török Anna
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Dr. Valach Béla

Védőnői szolgálat
A védőnő feladata:
1. a nővédelem, ezen belül
o a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
o az anyaságra való felkészülés segítése,
o a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel;
2. a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
3. a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal,
szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
4. az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
5. az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön
jogszabályban foglaltak szerint;
6. az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
7. a családgondozás
8. az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében
és megvalósításában való részvétel.
Jelenleg öt területi védőnői körzet működik, melyet közalkalmazotti státuszban látnak el kollégáink. Az öt
főállású védőnőnk 746 fő 0-6 éves korosztályt gondoz. A várandós anyák száma ezekben a körzetekben összesen
50 fő.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat feladatainak teljesítésére két körzetet hoztak létre. A védőnők
tevékenysége a város oktatási intézményeiben zajlik.
Ellátottak száma:
általános iskolások: 1.103 fő
középiskolások:
839
Orvosok:
 Dr. Fekécs Tünde
 Dr. Katona Piroska
 Dr. Varga Géza
Sportorvosi ellátás
A sportorvosi szolgáltatás ellátására Gyomaendrőd Város Önkormányzata dr. Katona Piroskával kötött
szerződést 2005. december 6-án, határozatlan időre.
Ügyelet
2008. január elsejétől a SANI-MED TRANS KFT. biztosítja az ellátást az önkormányzati tulajdonú Fő u. 3.
szám alatti rendelőben.
A szerződésben rögzítettek alapján december 31-ig írásos beszámolót készít a szolgáltató, illetve képviseletében
dr. Piriczki Béla.
Járóbeteg szakellátás
A Városi Egészségügyi Intézmény struktúrája 2010. évben
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
38
25
34
20
12
20 + 10
22
20
16 + 4
8
15
10
16 +14
2
10 + 5
30
40
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A páciensek előjegyzése személyesen, vagy az 581-180-as telefonszámon történik.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

belgyógyászat
belgyógyászat – kardiológia
sebészet

Dr. Szabó Mariann közalkalmazott heti 38 órában
Dr. Sípos Tas Attila vállalkozó heti 4 órában
Dr. Fabó János közalkalmazott heti 20 órában
Dr. Bayer Hedvig vállalkozó heti 5 órában
szülészet-nőgyógyászat
Dr. Tóth Attila közalkalmazott heti 40 órában
neurológia
Dr. Torma Éva közalkalmazott heti 40 órában
pszichiátria
Dr. Felber Magdolna
vállalkozó heti 12 órában
tüdőgyógyászat és tüdőgondozás Dr. Hejazi Redwan vállalkozó heti 30 órában
szemészet
Dr. Csillagh Sándor szellemi szabadfoglalkozású
heti 22 órában
fül-orr-gégészet
Dr. Halmai Zoltán vállalkozó heti 20 órában
reumatológia
Dr. Kis Sándor vállalkozó heti 20 órában
ortopédia
Dr. Szilágyi Annamária vállalkozó heti 8 órában
urológia
Dr. Farkasinszky Erzsébet vállalkozó
heti 15 órában
bőrgyógyászat
Dr. Miskolczy Zsuzsanna vállalkozó
heti 10 órában
röntgen diagnosztika
Dr. Bakócz József közalkalmazott heti 36 órában
ultrahang vizsgálat
Dr. Bakócz József
laboratórium
Megyeri Zoltánné közalkalmazott heti 40 órában
fizioterápia
Mészárosné Faragó Ágnes közalkalmazott heti 40
órában
allergiavizsgálat
Katona Lászlóné közalkalmazott heti 40 órában
gyógytorna
Kugyela Mária közalkalmazott heti 40 órában

Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 28 fő.
A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozói közül 27 fő a közalkalmazott, ebből
6 orvos ( 5 + 1 fő háziorvos ) 1 gyógytornász, 7 védőnő, 8 asszisztens, 3 fő az igazgatásról, 2 technikai
személyzet ) 9 munkatársunk közreműködői szerződéssel dolgozik, egy orvos szellemi szabadfoglalkozásúként.
Megbízási szerződéssel: 3 fő ( infekció kontroll miatt 1 személy, a háziorvosi szolgálatnál 1 asszisztens
és 1 fő takarítónő ), közmunkás: 3 fő.
Az intézet igazgató helyettese: dr. Bakócz József
Kollektív szerződést egyrészről a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy több munkáltató,
másrészről a szakszervezet, illetve több szakszervezet köthet. A kollektív szerződés úgy jön létre mint egy
szerződés, de a gyakorlatban úgy működik, mint egy jogszabály, azaz jogok és kötelezettségek származhatnak
belőle. A kollektív szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály.
Kollektív szerződést kötni nem kötelező. A kollektív szerződés megkötését általában a szakszervezetek
kezdeményezik.
A Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatában az említett mellékletek valóban nem
találhatók meg a kollektív szerződésre vonatkozóan, mivel – szabályosan – az igazgató és az igazgató helyettes
munkaköri leírásában szerepelnek a hiányzónak vélt információk.
Intézetünkben orvosigazgató és gazdasági igazgató nincs és régebben sem volt.
Közalkalmazottaink napi munkaóráinak
megoszlása

1

1

1
8 órás
7,6 órás
7,2 órás
4 órás
24
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Az intézetben dolgozó munkatársak jogviszony szerinti
megoszlása
3

3

1

9
27

Közalkalmazottak
Szellemi szabadfoglalkozásúak
Közmunkások

Vállalkozó orvosok
Megbízási jogviszonyban

A volt gazdasági vezető Dimákné Putnoki Éva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát
2010.07.31-el felmentéssel megszüntettük, mivel nem rendelkezett a munkakörhöz szükséges szakmai
végzettséggel ( „munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált” ); aki a jogviszony
megszüntetéssel kapcsolatban munkaügyi bírósághoz fordult. 2010. szeptember 22-én érkezett meg a Gyulai
Munkaügyi Bíróság ítélete, miszerint keresetét elutasították.
Az ügyben a dolgozó részéről fellebbezés történt. A Békés Megyei Bíróság 2010. november 19-én küldte meg
részünkre ítéletét, melyben a megyei bíróság az elsőfokú ítéletét helybenhagyta.
Közreműködői szerződéssel ellátott szakrendelések:
o
o

belgyógyászat – kardiológia
sebészet

Dr. Sípos Tas Attila ( heti 4 órában )
Dr. Bayer Hedvig ( heti 5 órában )

o
o
o
o
o
o
o

pszichiátria
Dr. Felber Magdolna
tüdőgyógyászat és tüdőgondozás Dr. Hejazi Redwan
fül-orr-gégészet
Dr. Halmai Zoltán
reumatológia
Dr. Kis Sándor
ortopédia
Dr. Szilágyi Annamária
urológia
Dr. Farkasinszky Erzsébet
bőrgyógyászat
Dr. Miskolczy Zsuzsanna

A szemészeti szakrendelést 2010. január 1. napjától dr. Csillagh Sándor szellemi szabadfoglalkozás keretében
látja el.
2010. július 19. napján megbízási szerződést kötöttünk dr. Mucsi Zoltán szabadfoglalkozású idegsebész
szakorvossal.
Intézetünkben két olyan szakellátás volt, amely nem OEP finanszírozású. Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő
asszony és bizottsági tag, intézetünk érdekében felvetett észrevételét megfogadva, az idegsebész kollégával
2010. november 8-án – közös megegyezéssel – a megbízási szerződést megszüntettük.
Dr. Sípos Tas Attila belgyógyász-kardiológus főorvos úrral történt egyeztetés alapján vélhetően, átmenetileg a
kardiológia rendelést szüneteltetjük 2011. januárjától, mivel erre sincs OEP finanszírozásunk.
Az előzőekben jelzett nem OEP finanszírozott szakellátások ( idegsebészet, kardiológia ) finanszírozása
intézetünk saját bevételéből – kamatbevétel, bérleti díj, egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( háziorvos által
kért alkalmassági vizsgálat, orvos-szakértői szakvélemény) – történt. A mellékletben megtalálható a
közreműködői szerződés mintája, ehhez hasonló a dr. Sípos Tas Attila szerződése is, kiegészítve a
rendelésenkénti 20.000 Ft-os plusz juttatással.
A belgyógyászati finanszírozásban változás nem történt, a kardiológia tevékenység viszont nem OEP
finanszírozott, és az elmúlt öt hónapban rendszeresen kaptuk azt a bírálatot, hogy nem finanszírozott rendelést
nem célszerű ebben a gazdasági helyzetben működtetni.
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A hatályos ( 1992. évi LXIII. ) törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról. Megköszönve, hogy a tisztelt Képviselő Testület fokozott figyelmet szentel a Városi
Egészségügyi Intézménynek; jelzem, hogy a névre szóló szerződéseket nem mutathatjuk be.
„Az intézménnyel kapcsolatos dokumentáció megtekintését a testületi tagok számára” az értelmező rendelkezés,
hatályos jogszabály alapján tudom biztosítani a jövőben is.
A hozzászólásban elhangzott „A0-ás labor”. Az orvosi klinikai laboratóriumok besorolásában ( helyesen ):
J0. ( L.d. a hatályos ESZCSM rendeletet ). A személyi feltételek biztosításához szükséges szakképzett
laboratóriumi asszisztens, emiatt az orvos, képviselő asszony azon javaslatát:
„nem kell szakellátás, nővéri végzettséggel kell elvégezni”
nem vehetjük figyelembe. A jelenlegi menedzsment nem tehet arról, hogy felsőfokú végzettséggel egyetlen
szakdolgozó sem rendelkezik. Ha ezt nem pótoljuk, már bezárhattunk volna, mivel a járóbeteg szakellátás
személyi feltétele a felsőfokú végzettség ( l.d. a hatályos rendelet feltételrendszerét, követelményeit ).
„A rendelőintézeti helyiségek hasznos és biztonságos beosztásában” szívesen fogadunk megoldási javaslatot. A
„nem komfortos váró” elnevezéssel nehezen boldogulunk. A hatóság előírásainak megfelelünk, máshogy nem is
működhetnénk. Ilyen kis területen ennyiféle szakellátás kevés városban történik. Az infekciókontrollt, takarítási
szabályzatot pontosan betartjuk. Minden rendelő helyiségben többféle szakellátás zajlik, természetesen időben
elválasztva. A konkrét problémára válaszolván: bármilyen későn végez a fül-orr-gégész kolléga, utána
fertőtlenítő takarítás, szellőztetés történik, és másnap reggel kezdődik a nőgyógyászati rendelés. A kollégákkal
történt megbeszélés után született ez a megoldás, megelégedettségükkel.
Szakmai Vezető Testület
A Szakmai Vezető Testület jelenleg is működik. Legutóbbi ülése 2010. május 31-én volt.
A vezető testület elnöke dr. Halmai Zoltán ( közreműködői szerződéssel dolgozó kolléga ), tagok: dr. Bakócz
József, dr. Fabó János. A Városi Egészségügyi Intézmény Esélyegyenlőségi Tervét ( 2010.06.01-2013.12.31. )
legutóbbi ülésükön véleményezték és a vezető testület egyetértő támogatása után, az elnök úr aláírásával
hitelesítette, melyet mellékelünk.
Visszatekintés
2008. február 15-től tevékenykedem a Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjeként. Struktúraváltásra nem
került sor, viszont jelentős személyi változások történtek, amelyekről folyamatában beszámolok.
Amikor átvettem az intézmény irányítását a reumatológiai szakrendelésen olyan orvos dolgozott, aki nem
rendelkezett szakirányú képzettséggel, ezért az első változtatás amiatt történt, hogy ne veszítsük el a
reumatológiai rendelés lehetőségét. Dr. Kis Sándor hetente három alkalommal dolgozik városunkban
( a szakrendelő mellett a fürdőben is ).
A tüdőgyógyászatra is fiatalabb kolléga került, dr. Hejazi Redwan személyében, aki szükség esetén a pácienseket
tovább kezeli kórházi osztályon is.
Sikerült főállású radiológust alkalmazni. Dr. Bakócz József képzettsége révén együtt végzi a hagyományos
röntgen- és ultrahang diagnosztikát, ami orvos-szakmai szempontból és pénzügyileg is kedvezőbb.
Az ortopédián is korszerűsödött az ellátás. Dr. Szilágyi Annamária munkába állása előtt – amíg a doktornő
gyermekeivel otthon volt – dr. Zahorán János „helyettesítette” őt.
A bőrgyógyászaton dr. Miskolczy Zsuzsanna kedvessége és szakmai hozzáértése elégedetté teszi a lakosságot.

Nyugdíjas orvos közalkalmazott dolgozóink közül hárman befejezték tevékenységüket ( saját döntésük alapján ),
mindez a szemészeti, nőgyógyászati majd a belgyógyászati szakrendelésen hozott személyi változást. Dr. Gedei
Margit szemész főorvosnő, intézményvezető elődöm helyett, a szemészeti szakrendelést dr. Csillagh Sándor látja
el. Dr. Csaba Kálmán szülész-nőgyógyász utódjáról gondoskodott dr. Tóth Attila személyében.
A szemész és a nőgyógyász szakorvos a kötelező továbbképzéseken az elmúlt 5 évben már nem vett részt,
munkájuk ellátásához a továbbiakban a személyi feltételek nem voltak biztosítva. Dr. Mikola Julianna 2010.
június 1. napjával úgy döntött, hogy nyugdíjas éveit már nem aktív orvoslással kívánja tölteni. A
belgyógyászaton dr. Szabó Mariann vette át az ellátást, a foglalkozás-egészségügyben pedig dr. Vajda István.
Nyugdíj mellett dolgozó egyetlen munkatársunk sebész: dr. Fabó János, de sebészeti szakrendelést az idős
kolléga mellett – dr. Bayer Hedvig – személyében olyan sebész szakorvos is végzi, aki kórházi háttérrel
rendelkezik és a kisebb beavatkozások helyben, míg a műtétek Békéscsabán történnek.
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A járóbeteg rendelés gyógytorna szaktevékenységét – a közreműködői szerződéssel dolgozó vállalkozó
alkalmazottja helyett – intézetünk közalkalmazottja látja el. A szakmai minőségi javulás mellett, ez
gazdaságilag is kedvezőbb.
Az országosan nagy gondot okozó védőnő hiány jelenleg városunkban nem jelent problémát. 2011. júliusától két
fiatal védőnő kerül felvételre, akik számára a szolgálati lakást a tisztelt Képviselő Testület már megszavazta.
Orvos kollégáim mellett – ha most nem is név szerint felsorolva, de annál nagyobb tisztelettel – megköszönöm a
többi munkatársam helytállását, kivételes odaadását, alkalmazkodását a változó körülményekhez, az empátiát és
azt a közösségformáló erőt, amit képviselnek.
Új kollégánk dr. Macsári Judit, aki 2010. október 1. napjával endrődi háziorvosként dolgozik.
Reménykedem, hogy városunk egészségügyi intézménye továbbra is jól működik a lakosságot szolgálva! Az
egészségügyben felhalmozódott tudás és tapasztalat az egyik legértékesebb nemzeti kincsünk. Tanulmányok
bizonyítják, hogy GDP termelő, húzóágazat, a legolcsóbb és a legjobban megtérülő tevékenység.
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
( Időszak: 2010.01.01.-2010.10.31. )
Bevételek alakulása
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Működési célú támog. értékű bev. tb. alapoktól
Működési célú támog. értékű bev. fejezeti kez. előir. TÁMOP pályázat

Eredeti
előirányzat
3.752
112.996
5.700

( adatok: eFt. )
Módosított Teljesítés
előirányzat
3.752
3.431
115.713
116.409
5.700
2.273

Intézményi működési bevételek
Saját bevételeink ( egészségügyi szolgáltatás ellenértéke, bérleti díjak, alkalmazott kártérítése, továbbszámlázott
szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel ) 91 %-on teljesültek. Ez az időarányos tervet meghaladja.
Az egyik közalkalmazottunk 2010. szeptember 7. napján kelt levelében arról tájékoztatott bennünket, hogy
közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatályú lemondással megszünteti. A Kjt. törvény ide vonatkozó
paragrafusai alapján megállapítható, hogy jogviszonyát jogellenesen szüntette meg. Felszólítottuk, hogy a
lemondási időre járó, kéthavi átlagkeresetet ( 299.918 Ft. ) fizesse meg intézetünk részére. A teljesítés
megtörtént.
Működési célú támogatásértékű bevétel egészségbiztosítási alapból
2010. július 1. napjától intézetünk működteti az endrődi városrészen lévő 2. számú háziorvosi praxist, melyre az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötöttük a finanszírozási szerződést. A következő
rendeletmódosítással beépítjük költségvetésünkbe a feladatnövekedésből adódó plusz bevételünket.
Működési célú támogatásértékű bevétel, fejezeti kezelésű előirányzatból, hazai programokra ( TÁMOP
6.2.4 pályázat )
A Városi Egészségügyi Intézmény - 2009-ben - az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe
movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű
felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot nyújtott be, melyet a Strukturális Alapok
Programiroda 11.289.873 Ft. összegű támogatásban részesített.
A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár:
• Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítésre
• Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítésre
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Önkormányzati támogatás alakulása
Megnevezés
Működési költségvetési támogatás
Felhalmozási költségvetési támogatás
Támogatás összesen

Eredeti
előirányzat
15.109
0
15.109

adatok: eFt. )
Módosított Teljesítés
előirányzat
16.656
8.251
0
0
16.656
8.251

Az intézet működési költségvetési támogatása 50%-on teljesült.
Időarányos önkormányzati támogatás:
13.880 eFt.
Időarányos önkormányzati támogatás teljesülése:
8.251 eFt.
Alulfinanszírozás:
5.629 eFt. ( ezen összeget nem használtuk
fel az önkormányzati támogatásból; a „ tartalékolás” azért lényeges mert így tudjuk biztonságosan működtetni
az intézményt –, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetből eredethető csökkenő bevételekre és növekvő
kiadásokra ).
A 2010. évi önkormányzati támogatást a következő tételekre irányoztuk elő:
o
o
o
o
o

Dr. Katona Piroska sportorvosi szolgáltatás KT hat. alapján: 180 eFt.
Dudás Zsuzsanna albérleti hozzájárulás KT. hat. alapján:
487 eFt.
Igazgatás költségei KT hat. alapján:
5.537 eFt.
Képzett tartalék alap a háziorvosi-, ügyeleti épület kötelező tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati
költségeire:
500 eFt.
Működési költségek támogatása:
8.405. eFt.

Az önkormányzat pénzügyi osztályával egyeztetve, a fel nem használt önkormányzati támogatást a januári
rendeletmódosítással rendezzük.

Az intézet bevételi forrásai 2010.01.-10. hónapokban
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Kiadások alakulása

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

Eredeti
előirányzat
59.176
16.624
61.757

( adatok: eFt.)
Módosított Teljesítés
előirányzat
62.862
53.727
17.601
14.018
67.851
52.990

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében a tervnek megfelelően alakult a teljesítés.
2 fő részére fizettünk jubileumi jutalmat 1.499 eFt. értékben.
A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 78 %-os teljesítés valósult meg.
• Kisértékű tárgyi eszközt 574 eFt. értékben vásároltunk.
• Gázenergia szolgáltatási díjaink teljesítése jelenleg 106 %-on áll. A tavalyi- és az idei évben történt
szolgáltató váltás számlázási problémákat okozott, melyet a 2010-es évben megpróbálunk a
szolgáltatóval rendezni. A jelenlegi adatok birtokában intézetünknél megközelítőleg 500 eFt-os
túlfizetés jelentkezik.
• A vásárolt közszolgáltatások ( vállalkozó orvosoknak kifizetett díjazás ) teljesítése a tervnek
megfelelően alakult.
Fejlesztési kiadások
( adatok: eFt.)
Megnevezés
Ügyviteli és számítástechn.gép vás.
Egyéb gépek, berend. vásárlása
Intézményi beruházások ÁFA-ja

Eredeti
előirányzat
0
0
0

Módosított
előirányzat
800
9.046
2.462

Teljesítés
184
3.166
838

A beszámoló készítéséig az intézmény 4.188 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik:
• 2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a nőgyógyászati
szakrendelés számára vásároltunk.
• 2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor készüléket.
• Május hónapban fejlesztettük a fizioterápiás gépparkunkat. Elektro-, és ultrahangterápiás készüléket
vásároltunk.
• 2010. május 28-án sebészeti műszert ( Ligátor szett, Wallach cryo ) vettünk.
• 2010. augusztus elején klímaberendezés felszerelésére került sor a betegelőjegyzési helységben
(recepció).
• 2010. október 28-án aktiváltuk az ügyviteli és számítástechnikai berendezések és felszerelések közé – a
novemberben esedékes szerver fejlesztéshez szükséges – rack szekrényt.
A műszerpark idézett 80,8 %-os elhasználódási foka egy régebbi beszámolóban szerepel. A fentiekben
rögzítettük a 2010. évben beszerzett műszereket, amely jelen beszámoló témája ( az ezt megelőzőek az előző
dokumentációkban áttekinthetők ). A 4/2009. ( III.17. ) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről, tartalmazza
az időszakos felülvizsgálatok leiratát is. A Városi Egészségügyi Intézményben piros és sárga címkével jelzett
műszer nincs, mivel az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése során a feltételeknek 2010. évben is megfeleltünk.
A műszerpark elhasználódási fokának számítási módja a következő:
Az intézmény leltárában fellelhető gépek, berendezések ( a 0-ra leírtakat is figyelembe véve ) bruttó értékéből
kivonjuk az értékcsökkenés összegét, így megkapjuk a nettó értéket. Az így megkapott nettó értéket elosztjuk a
tárgyi eszközök bruttó értékével, mely %-os arány utal a gépek elhasználódási fokára, ami nem azt jelenti, hogy
ezek a gépek használhatatlanok, hanem a számviteli előírásokat betartva amortizációs költséget számolunk el (
lineáris leírási kulcsot alkalmazva ) utánuk.
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Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő asszony a 2010. november 17-ei bizottsági ülésen kifogásolta, hogy nem
kerültek kimutatásra az intézet igazgatási költségei, melyet a következő táblázatban mutatunk be.
Az előzőekben részletezett kiadások ( személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások ) tartalmazzák
az igazgatás költségeit is.
Az igazgatási szakfeladatokon 5 fő ( gazdasági vezető, ügyintéző 2 fő, technikai személyzet 2 fő ) 100 %-os
költségei és 1 fő ( igazgató főorvos ) 50 %-os költségei kerülnek kimutatásra.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen

Érték eFt.
11.760
2.739
744
15.243

Az intézményi- és az igazgatási költségek összehasonlítása
53727

52990

60000
50000

eFt.

40000
30000

11760

14018

20000

2739

744

10000
0
Személyi jell.

Munkaad.jár.

Intézményi

Dologi k.

Igazgatás

A közalkalmazotti bértábla jelenleg a 2008. januári szinten van befagyasztva.
A 2011-es költségvetés tervezet szerint ez jövőre is így marad.
Az intézet önkormányzati támogatásának alakulása 2005-2010. években
( adatok: eFt. )
2005.
2006.
2007.
2008.
3.977
6.316
8.220
15.081

2009.
12.385

2010.09.30-ig
8.251

2008. évben az eredeti működési és felújítási előirányzatunk összesen 8.224 eFt. volt. A kormány bérpolitikai
intézkedésének következményeként 6.857 eFt. előirányzat módosítást kellett beépítenünk, mely összeget az
önkormányzat az államtól megkapott. Tehát a tényleges önkormányzati támogatásunk 5.724 eFt. működési
kiadás, és 2.500 eFt. felhalmozási kiadás volt.
Az 5.724 eFt-os önkormányzati támogatás összetétele a következő:
o
o
o
o

dr. Katona Piroska sportorvosi tevékenységének finanszírozása KT. határozat alapján 180 eFt.
Dudás Zsuzsanna védőnő albérleti hozzájárulásának támogatása KT. határozat alapján 180 eFt.
Az egyik közalkalmazottunk részére 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére került sor 1.187 eFt.
értékben, melyre önkormányzati támogatást kért az intézmény
Igazgatási költségek 4.177 eFt. KT. határozat alapján
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2009.-ben eredeti működési és fejlesztési előirányzatunk 10.094 eFt.
Részteteiben:
o dr. Katona Piroska sportorvosi tevékenységének finanszírozása KT. határozat alapján 180 eFt.
o Dudás Zsuzsanna és Lánczi Tímea védőnők albérleti hozzájárulásának támogatása KT. határozat
alapján 618 eFt.
o Ingatlan fenntartási, dologi kiadások biztosítása a háziorvosi-, fogorvosi körzetekben ( jegyző úrral
egyeztetve ) 100 eFt.
o Igazgatási költségek 4.196 eFt. KT. határozat alapján
o Műszerbeszerzésre: 5.000 eFt.
Szintén a bérpolitikai intézkedéseknek köszönhetően kellett előirányzatot módosítanunk 2.291 Ft. összegben.
Teljesítési adataink
Megnevezés
2008.
2009.
2010.
Időszak
2007.10.01-2008.09.30-ig 2008.10.01- 2009.09.30-ig 2009.10.01-2010.10.31-ig
Esetszámok db.
67.263
68.566
71.207
Beavatkozások db.
261.902
344.936
319.001
Elfogadott pont
72.681.563
86.999.371
86.711.829
Az intézet teljesítési adatai a 2008-2009-2010-es években

350000
300000
250000

2008.
2009.
2010.09.30

200000
150000
100000
50000
0
Eset

Beavatkozás

Elf.pont (ezer pont )

Szakrendelésenkénti kimutatás az OEP által visszaigazolt adatokról
( 2009.10.01.-2010.09.30. )
Szakrendelés
Eset Beavatkozás Elfogadott Teljesítménydíj Finanszírozás összesen Ft.
db.
db.
pont
Ft.
Belgyógyászat
5283
16010
7095304
7694056
7951413
Sebészet
3500
8877
4369286
4740397
4890938
Nőgyógyászat
6277
14192
5096050
5445954
5687599
Fül-orr-gége
4817
28214
7142780
7736469
7916563
Szemészet
5094
31742
8765996
9491962
9705696
Bőrgyógyászat
2087
9752
4216447
4536137
4626564
Ideggyógyászat
1486
10792
2618718
2533433
2599547
Ortopédia
1797
7080
2179831
2392303
2450871
Urológia
3501
22552
4370979
4618243
4780527
Reumatológia
5535
25620
6981548
7577287
7835076
Pszichiátria
1893
8845
3255436
3264352
3350735
Tüdőgyógyászat
2564
13273
6771916
7371790
7480742
Tüdőgondozás
206
781
523113
577536
586936*
Labor
7528
24944
1097724
1155006
1434733
RTG+ Ultrahang
5684
15836
9093254
9907000
10082019
Fizioterápia
9039
29121
5842136
6359323
6760969
Gyógytorna
4916
51370
7291311
7930460
8138315
Intézményi összesen 71207
319001
86711829
93331708
96279243
A tüdőgondozást fix díjjal is finanszírozza az egészségbiztosító 269.600 Ft/ hó értékben.
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Bevétel-költség kimutatás 2010.01.01.-2010.11.30-ig terjedő időszakban
( adatok: eFt. )
Személyi Munkaa. Dologi
Szakrendelés
Bevételek
juttatás
járulék kiadás Egyenleg
Sebészet
5430
2649
667
2175
-61
Szemészet*
9979
2186
563
4977
2253
Belgyógyászat*
8312
6141
1567
2733
-2129
Tüdőgyógyászat
8149
319
81
4537
3212
Nőgyógyászat*
6337
6296
1671
871
-2501
Pszichiátria
3489
404
101
2096
888
Bőrgyógyászat
4793
311
78
2673
1731
Fül-orr-gége gy.
8082
269
61
4899
2853
Ideggyógyászat
2769
2818
805
153
-1007
Reumatológia
7968
319
81
4480
3088
Ortopédia
2583
259
64
1486
774
Urológia
4867
0
0
2554
2313
Tüdőgondozás
4213
160
40
447
3566
Laboratórium
1634
1498
340
1337
-1541
RTG+UH**
10285
4899
1694
1443
2249
Fizioterápia
6966
1244
312
503
4907
Gyógytorna
9485
1748
407
1535
5795
* A belgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok között szerepel
három fő nyugdíjba vonulása miatt bérköltség is.
** Röntgen- és ultrahang diagnosztika

Az intézményi saját bevétel alakulása

3642

3718
3915

5063

4855
13028

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

* 2007-évben a saját bevétel növekedés oka: a vizitdíj bevezetése
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2010.11.30-ig

Pályázati források
2007. március 31-vel valósult meg „Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakítása” projekt keretében a
betegelőjegyzési rendszer kialakítása, melyre 3,1 MFt.-ot kapott az intézmény.
A beszámoló keretében
alakulása:
2009. évben:
2010. évben:
2011-ben várható:

már említett TÁMOP 6.2.4/A/08/1 számú pályázatból befolyt támogatási összegek
3.951 eFt.
2.273 eFt.
5.066 eFt.

Az intézet pénzmaradványának alakulása az elmúlt öt évben
Az intézet pénzmaradványa

35000
30000
25000

eFt.

20000
15000
10000
5000
0
Adatsor1

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

25816

30750

23939

20363

18801

Az OEP által előírt TVK ( teljesítmény volumen korlát – amely meghatározza az egészségbiztosító általi
finanszírozást ) adatai az elmúlt öt évben ( Ez kerül kifizetésre. Ha túllépjük, degresszív elszámolást
alkalmaznak, vagyis csökkentik az intézetnek kifizetett német pont/forint értékét. )
( 2009. áprilisában vezették be az EMAFT fogalmát, ami előre maghatározott alapdíjjal finanszírozott
teljesítményt jelent.)
Időszakok:
1.
2.
3.
4.
5.

2005.10.-2006.09.
2006.10.-2007.09.
2007.10.-2008.09.
2008.10.-2009.09.
2009.11.-2010.10.
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Az intézet TVK adatai a 2006-2010. közötti időszakban

80000
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5.

71229
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Időszakok

A TVK százalékos változása az öt év folyamán
Évek
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

Rendelkezésre bocsátott TVK
( ezer pont )
71.229
76.069
74.378
62.468
62.564

%-os eltérés
2006. =100 %
100
107
104
88
88

A TVK % -os változása a 2006-2010-es években
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A TVK csökkenése egyenesen arányos az intézet OEP bevételének csökkenésével, mely a következő
diagrammon jól látható.

16

eFt.

OEP-től származó bevétel alakulása 2005-2010. években
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2009.

116409

2010.10.31ig

Az adatokból kitűnik, hogy a 2008-as finanszírozási évhez viszonyítva az elkövetkezendő két évben, mintegy
12-12 millió ponttal kaptunk kevesebb teljesítmény volumen korlátot az egészségbiztosító pénztártól.
A megszorítások miatt az intézet kiadásainak korlátozására kényszerült. Ezen intézkedések pozitívan
értékelendők, mivel a változásmenedzselés részét képezték, hogy a válságot elkerüljük. A pénzmaradvány
kimutatásából egyértelmű, hogy a fent említett időszakban keletkezett bevételkiesésünk ellenére,
pénzmaradványunk jóval kisebb mértékben csökkent.
Megkérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, szíveskedjenek választóik körében megcáfolni azt a valótlan
híresztelést, mely szerint az egészségügyi intézet bezár.
Pénzügyileg és szakmailag is jó a helyzetünk. Örülnünk kell, hogy kiváló munkatársaink vannak. Az építő
kritikát megköszönjük.

„Az emberi kapcsolatok mindig segítenek a folytatásban,
hiszen mindig azt feltételezik, hogy van jövő.”
( Albert Camus )
Egyik ilyen költséghatékony intézkedéseink közé tartozott 2009-ben a gyógytorna szolgáltatásnál történt
változtatás mely a következő volt:
„2009. június elsejétől a járóbeteg rendelés gyógytorna szaktevékenységét - az eddigi közreműködői
szerződéssel dolgozó vállalkozó alkalmazottja helyett - intézetünk közalkalmazottja látja el. A szakmai minőségi
javulás mellett, ez gazdaságilag lényegesen kedvezőbb.
A közreműködő orvosnak kifizetett teljesítmény díj 2009. évben:
01. hónapban:
673.399 Ft.
02.
911.962 Ft.
03.
636.284 Ft.
04.
886.926 Ft.
05.
633.545 Ft.
06.
1.027.182 Ft.
07.
834.145 Ft.
08.
545.881 Ft.
A gyógytorna szakrendelésen a havi átlagos bevétel 700.000 Ft.
Ez éves viszonylatban 8.400.000 Ft, mely összeg az intézménynél marad.
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A gyógytorna szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeink a következők:
• Bérleti díj bruttó 100.000 Ft/hó
• A gyógytornász bére: 122.000 Ft. /hó
• Járulékok: 40.990 Ft. / hó
• Étkezési utalvány: 12.000 Ft/hó
• Utazási költségtérítés: 10.000 Ft/hó
A TÁMOP-os pályázat keretében 100%-os támogatásban részesül az intézmény a gyógytornász bér és járulékai,
étkezési utalvány, valamint az utazási költség tekintetében.
Ennek értelmében az egyedüli költségünk jelenleg a bérleti díj.
A gyógytorna szolgáltatás átszervezésével éves szinten mintegy 7.000 eFt. maradt az intézménynél.”
Controlling
Tevékenységek:
o teljesítményelszámolás
o költségelszámolás, endofinanszírozás ( adatok átvétele a számítógépes alrendszerektől, adatgyűjtés a
rendszerben, kapcsolódó adatrögzítés, belső teljesítések )
o informatikai jellegű tevékenységek ( pl: hibajavítások, összesítések elvégzése, Visual ambuláns
program módosításainak aktualizálása, adatszolgáltatás a menedzsment és szükség esetén az érintett
szervezeti egységek részére
o operatív ( tervezés, elemzés )
o pályázatokkal és szerződésekkel kapcsolatos feladatok ( szerződések készítése, azok módosításával
kapcsolatos tevékenységek elvégzése
o egyéb ( létszámjelentés, statisztika )
( Szemléltetésként néhány elemzést csatolunk a mellékletben. )
Intézetünkben ezen tevékenységek elvégzése folyamatos, az országos adatokkal történő összehasonlítás
példájaként néhány dokumentumot csatolunk. Az itt látható adatok ennél részletesebben pl. a kapacitás
átcsoportosítási kérelmekben megtekinthetők, ennek lehetőségét teljes mértékben kihasználtuk az eddigiek
során.
Utalunk a 210/2009. ( V.28.) és a 375/2009. ( XI.01. ) KT határozatokra, amikor a Tisztelt Képviselő Testület
részletesen áttekintette az országos átlaggal történt összehasonlításunkat.

Az egy órára jutó esetszám alakulása az országos átlaghoz
viszonyítva a 2008-as finanszírozási évben
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Intézményünkben

Országos átlagban

A nőgyógyászati szakrendelésen az egy órára jutó esetszám alakulása az országos átlaghoz viszonyítva
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Az egy órára jutó esetszám alakulása az országos átlaghoz a 2008-as
finanszírozási évben
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Az ideggyógyászati szakrendelésen az egy órára jutó esetszámok alakulása

Az egy órára jutó esetszámok alakulása az országos átlaghoz
viszonyítva a 2008-as finanszírozási évben
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Az ultrahang – diagnosztikai szakrendelésen az egy órára jutó esetszám alakulása
Az országos átlaghoz viszonyítva Gyomaendrődön az ultrahang előjegyzési ideje lényegesen rövidebb.
Természetesen a „hosszú és rövid” fogalma relatív és szubjektív; figyelembe véve sok orvosi és egyéb
szempontot, biztosan kijelenthetjük ebben a beszámolóban is, hogy a sürgős vizsgálatok mindig soron kívül
kerülnek elvégzésre.
A lehetséges maximális, jogszabály által engedélyezett óraszám bővítés megtörtént. Érdemes figyelembe venni,
hogy nálunk a hagyományos radiológia diagnosztikát és az ultrahang vizsgálatokat egy személyben a
közalkalmazott radiológus kolléga végzi, ami orvos-szakmai és gazdasági szempontból is kedvezőbb.
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Esetszám/óra

Az egy órára jutó esetszám alakulása az országos átlaghoz
viszonyítva a 2008-as finanszírozási évben
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A pszichiátriai szakrendelésen az egy órára jutó esetszámok alakulása

Az egy órára jutó esetszám alakulása az országos átlaghoz
viszonyítva a 2008-as finanszírozási évben
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Az ortopédiai szakrendelésen az egy órára jutó esetszám alakulása
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Az egy órára jutó esetszám alakulása az országos átlaghoz
viszonyítva a 2008-as finanszírozási évben
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A gyógytorna szakrendelésen az egy órára jutó esetszám alakulása
A szemészeti óraszám csökkentése a kihasználatlanság miatt volt szükséges. Teljes munkaidőben nem volt
szemészeti rendelés: a heti 30 órát csökkentettük 22 órára.
Néhány adat a szemészeti szakrendelés 2009. és 2010. finanszírozási kimutatásából
Évek

Heti óraszám
óra/hét

2009.
2010.

30
22

Esetszám
alakulása
eset/év
5420
5094

Éves
óraszám
óra/év
1560
1144

Egy órára
jutó esetszám
eset/óra
3,47
4,45

Egy órára
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A szemészeti szakrendelés egy órára jutó esetszámának
alakulása a 2009. és 2010-es években
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Többletfinanszírozás
Az egészségbiztosítótól 2010. év elején megkapott 1.473.500 Ft. többletfinanszírozás jelenleg tartalékképzést szolgál.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójától 2010. október 18-án érkezett levél alapján a Nemzeti
Erőforrás Miniszter saját hatáskörében úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. ( III.3. ) Kormány rendelet 28. számú
mellékletében rögzített miniszteri tartalékkeretből a Városi Egészségügyi Intézmény a 2010. finanszírozási év
szeptember-október hónapjára 1.413.429 pontszám többlethez jut.
Ennek értelmében szeptember hónapra: 706.715 pont
október hónapra:
706.714 többlet pont jár az intézetnek.
Ezen többletpontokért járó díjazás a novemberi teljesítmény elszámolásban már megjelent, az októberi
elszámolást pedig a napokban adjuk át a vállalkozó orvosoknak.
A többletfinanszírozás abból ered, hogy 2008-ban – folyamatosan elemezve teljesítményünket és
összehasonlítva az országos átlaggal – maximálisan kihasználtuk azokat a lehetőségeket is melyeket, az ezt
megelőző években nem sikerült.
Az országos átlaghoz viszonyított jelenlegi elfogadható helyzetünk – amit mi jónak értékelünk, mivel
adósságunk nincs – annak köszönhető, hogy 2008-ban sikerült a teljesítményünket növelni ( új
szakorvosok, hatékonyabb menedzsment ).
Dolgozói juttatások
A gazdasági helyzetre tekintettel 2010-ben – az előző évektől eltérően – nem került sor jutalom kifizetésére.
Közalkalmazottainknak meleg étkezési utalványt biztosítottunk a szervezeti és működési szabályzatunknak
megfelelően.
Intézetünkben a közalkalmazott kollégák részesülnek munkabérben, azaz közalkalmazotti illetményben.
Az egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású orvos, valamint társas vállalkozás keretében
közreműködő orvos részére az intézet, a közreműködői szerződésben, megbízási szerződésben rögzített
díjat fizeti meg, az intézet vezetője által igazolt teljesítmény alapján kiállított számla ellenében,
átutalással.
Ez esetben nem munkabérről, inkább közreműködői díjról beszélünk, amely a dologi kiadások között
kerül elszámolásra, nem pedig a személyi juttatások között. A közalkalmazotti jogviszonyra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és Munkatörvénykönyve vonatkozó rendelkezései az irányadók,
míg az egyéb jogviszonyban - egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású, társas vállalkozás keretében
közreműködő orvos – foglalkoztatottakra a Polgári törvénykönyv XL. Fejezetének rendelkezései értelemszerűen
alkalmazandók.
Végezetül kiemelnénk két szakrendelést, ahol a személyi változásnak, illetve a munkaerő átcsoportosításnak
köszönhetően nagymértékben megnövekedett a teljesítmény az előző évhez képest.
Fizioterápia
Az OEP bevétel alakulása a fizioterápia szakrendelésen, két év hasonló
időszakában
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Az adatok tükrözik, hogy a szakrendelés 91 %-os növekedést ért el az OEP bevétel növekedés tekintetében, az
előző év azonos időszakához viszonyítva.
Nőgyógyászat
Az OEP bevétel alakulása a nőgyógyászati szakrendelésen, két év
hasonló időszakában
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A nőgyógyászati szakrendelésen dr. Tóth Attila szakorvos 43 %-os teljesítmény növekedést ért el az előző év
azonos időszakához képest.
Tisztelt Képviselő Asszonyok, Urak!
Mindannyian olvashattuk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságának
Semmelweis Tervét az egészségügy megmentésére vonatkozóan. Az egészségügyi ágazat megújítását szolgáló
válságintézkedéseket felosztják:
1) azonnali forrásjuttatás 2010. december 31-ig
2) a finanszírozási rendszer következő finanszírozási évre tervezett átalakítása
3) az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása, amelynek hatása 2012-től lesz érezhető.

A megoldási javaslatok között szerepel, hogy az egészségügyi intézmények működtetésében a menedzsment
hatáskörét és gazdálkodási jogosítványait érdemes szélesíteni, hogy eredményesen tudjanak reagálni a
finanszírozási ösztönzőkre.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos sk.
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MELLÉKLETEK
„Nem azt kell célul tűznünk magunk elé,
hogy biztonságban érezzük magunkat,
hanem azt, hogy képesek legyünk
elviselni a bizonytalanságot.”
( Erich Fromm )
KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Városi Egészségügyi Intézmény (képviselője: Dr. Torma Éva igazgató főorvos,
Gyomaendrőd, Hősök útja 57. ) a továbbiakban szolgáltató,
másrészről a ………………. (székhelye: ……………………………….., adószám:
………………, a
továbbiakban közreműködő, között a mai napon a következő feltételek szerint:

1. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés feltételei szerint a közreműködő vállalja a szolgáltató
működési
engedélyében
nevesített,
………………..…………………
egészségügyi
szakma
……………………………………………. szaktevékenység nyújtását a szolgáltató betegeinek. A jelen
szerződéssel a 2003. évi LXXXIV. tv. 7§ (2) bekezdése:
pontja szerint szabadfoglalkozás keretében megbízásos
pontja szerint egyéni egészségügyi vállalkozóként vállalkozói
pontja szerint társas vállalkozás tagjaként végzett
jogviszonyt hoz létre.
2. A közreműködő a szolgáltató nevében, a területi ellátási kötelezettségéhez tartozó Gyomaendrőd, Dévaványa,
Hunya, Ecsegfalva teljes lakosságának, illetve az ott tartózkodóknak nyújtja járóbeteg szakellátás keretében az 1.
pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatást (a továbbiakban egészségügyi szolgáltatást).
3. Az 1. pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatás feladatainak ellátásában kizárólag ……………………
jogosult közreműködni. Nevezett tudomásul veszi, hogy amennyiben 10 naptári napnál hosszabb ideig, bármely
okból nem tudja ellátni feladatát, azt köteles bejelenteni a szolgáltató igazgató főorvosának és a helyettesítéséről
saját maga köteles gondoskodni, ennek költségét fedezni. A helyettesítő nevét és a helyettesítés időtartamát
köteles legalább 1 munkanappal korábban a szolgáltató képviselőjének bejelenteni.
4. A közreműködő az egészségügyi hatóság / ÁNTSZ/ által engedélyezett keretek között és feltétek mellett a
szolgáltató Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz. alatti telephelyén /Szakrendelő Intézet/ köteles nyújtani az 1.
pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatást. Közreműködő köteles a működési engedélyébe telephelyként,
illetve fióktelepként a szolgáltató Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz. alatti telephelyét felvenni, azt a hatósággal
engedélyeztetni, ennek elmaradásáért felelősséggel tartozik.
5. A közreműködő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás nyújtására az
egészségügyi hatóság által előírt engedéllyel, érvényes felelősség biztosítással, továbbá megfelelő szakorvosi
képesítéssel rendelkezik. A közreműködőnél az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasságot kizáró
ok nem áll fenn. A közreműködő kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott esetben olyan helyettesítőt bíz meg,
aki ezekkel a feltételekkel rendelkezik.
6. A közreműködő tudomásul veszi, hogy a vállalt egészségügyi szolgáltatás ellátására további közreműködőt
nem vehet igénybe, kivéve a 3. pont szerinti esetet, ha a közreműködő által igénybe vett további közreműködő
személyesen nyújt szolgáltatást. A közreműködő tudomásul veszi, hogy további közreműködői szerződést nem
köthet.
7. A szolgáltató és a közreműködő kölcsönösen megállapodnak arról, hogy az érvényes jogszabályok által előírt,
a szolgáltatás nyújtásának feltételeként meghatározott személyi, tárgyi minimumfeltételeket közösen kívánják
biztosítani. Az erre irányuló külön megállapodás jelen szerződés szerves részét képezi.
8. A közreműködő köteles az egészségügyi tevékenységét az adott helyzetben általában elvárható gondossággal,
a szakmai követelmények keretei között, a szakmai kamarák által kidolgozott etikai szabályok megtartásával
legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésre álló tárgyi, személyi feltételek által meghatározott
szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtani.
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A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben keletkezett kára
megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha
a kárt a közreműködő, illetve annak alkalmazottja okozta.
Amennyiben a kárt a közreműködő vagy annak alkalmazottja okozza, akkor ezért a közreműködő felelős és az
okozott kárt, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles a szolgáltatónak megtéríteni.
9. A közreműködő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás
finanszírozására szerződést a szolgáltató jogosult megkötni. A szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató és a
közreműködő egymással közvetlenül számolja el. Az elszámolás rendjét a közreműködői szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező megállapodás tartalmazza.
10. A közreműködői szerződés megszűnésekor a közreműködő köteles az általa kezelt és nyilvántartott adatokat
hiánytalanul az egészségügyi szolgáltató részére átadni, legkésőbb a megszűnés napján.
A közreműködő egészségügyi szakdolgozóra és az általa foglalkoztatottakra az intézmény működési és belső
szabályzatai kötelezően vonatkoznak, a Szervezeti működési szabályzat, az Adatvédelmi szabályzat és a
Házirend szabályainak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A közreműködő kötelezi magát, hogy e
pontban maghatározott szabályzatokat, illetve az abban meghatározott feltételeket megismeri és az
alkalmazottaival, helyettesítőivel megismerteti és erről a szolgáltatót írásban tájékoztatja.
11. A közreműködő köteles a tevékenység végzése során az intézményi egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi feladat ellátása
esetén az intézmény szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve házigyermekorvosokkal, szükség szerint más járó –és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival együttműködni. A
közreműködő tudomásul veszi, hogy katasztrófa vagy más rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a
szolgáltató képviselője által meghatározott feladatok ellátására. A minőségügyi rendszer szerint a feladatot az
abban foglaltak megtartásával ellátni.
12. A közreműködő egészségügyi szakdolgozó illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből köteles fedezni, illetve a
képzések idejére helyettesről gondoskodni.
13. A közreműködő az intézmény betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési
szint meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerint alkalmazni, ettől
eltérni nem lehet. Valótlan adatok, vagy el nem végzett beavatkozások jelentése etikai és anyagi
következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet. Az adatszolgáltatás (határideje
tárgyhó utolsó munkanapja, hibajavítás a közléstől számított 2 munkanap) elmulasztása, vagy hiányossága miatt
felmerülő finanszírozási
károkat, illetve annak kamatait köteles a közreműködő megtéríteni a 8. pontban meghatározottakon felül.
A feladat teljesítésére vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai jelentéseket köteles
határidőre teljesíteni. A közreműködő tudomásul veszi, hogy az intézmény számítógépes hálózatához saját
adatátvitelre, adattovábbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat, önállóan finanszírozási
adatot nem jelenthet, az intézményben ellátottakról, finanszírozási adatokról, továbbá működésről 3. személynek
információt nem szolgáltathat.
A közreműködő köteles az egészségügyi dokumentáció megőrzését az SZMSZ-ben, az Adatvédelmi
szabályzatban foglaltak szerint teljesíteni.
14. A közreműködő által ellátott feladat ellenőrzésére az intézmény igazgató főorvosa jogosult. Az ellenőrzés
kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint megtartására, a finanszírozási
jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció megfelelő vezetésére, a betegellátási rend
alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és működési
teljesítmény mutatók elemzésére. Az ellenőrzés évente két alkalommal, illetve szükség szerint történik. Az
ellenőrzésben részt vesz az érintett közreműködő, az igazgató főorvos, illetve az igazgató által felkért Szakmai
Vezető Testületi tag. A feladat ellátásának színvonalát érintő
hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját hatáskörében azt írásban közli a közreműködővel. Súlyos
mulasztás esetén az egészségügyi hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést kezdeményezhet, a Magyar Orvosi
Kamaránál szakmai etikai állásfoglalást kérhet, továbbá etikai eljárást kezdeményezhet.
15. A szerződés …………... napjától határozatlan időre szól. A szerződés módosítását mindkét szerződő fél
írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell biztosítani a módosítás
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tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás
nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az időszak alatt biztosítani kell a betegek ellátásának
folyamatosságát és biztonságát.
16. Azonnali hatállyal felmondható a szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben: 1./amennyiben a
szolgáltató irányában a MEP a finanszírozási szerződést felbontja, 2./ a közreműködő teljesítésével
összefüggésben a szolgáltatás szakmai, személyi színvonalának csökkenését jelzi az egészségügyi hatóság, vagy
a vállat kötelezettségeit súlyosan megszegi, 3./ a közreműködő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás működése
3 hónapon keresztül veszteséges és nem fedezi a szolgáltató részére megtérítendő költségeket, 4./a közreműködő
működési engedélye érvényét veszti.5./ a szolgáltató nem teljesíti elszámolási kötelezettségeit a közreműködő
felé, 6./ a szolgáltató nem biztosítja a szerződésben és a külön megállapodásban foglalt kötelezettségeit.
Ebben az esetben a felek kötelesek a felmondás kézhezvételétől számított 5 napon belül elszámolni.
17. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, a szolgáltató és a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár között
létrejött érvényes finanszírozási szerződés, a Regionális ÁNTSZ által kiadott működési engedély. A szerződés
hatályba lépésével egyidejűleg a felek között korábban az egészségügyi szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
szerződés hatályát veszti.
18. Felek rögzítik, hogy vitás ügyeiket elsősorban egymás közötti egyeztetés keretében igyekeznek rendezni.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a vitás kérdés rendezésére hatáskörtől függően kikötik
a Szarvasi Városi Bíróság, vagy a Békés Megyei Bíróság illetékességét.
19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Gyomaendrőd, ……………………….

Szolgáltató

Közreműködő

Városi Egészségügyi Intézmény
Képv.: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
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1.sz. melléklet
Megállapodás
1. A felek megállapodnak a ………………….. napján a Városi Egészségügyi Intézmény szolgáltató és
……………………. közreműködő között létrejött egészségügyi szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
közreműködői szerződésben meghatározott szakma tárgyi, személyi feltételeinek közös biztosításának
feltételeiről.
2./a: A közreműködő vállalja az egészségügyi szolgáltatás biztosításához szükséges, az érvényben lévő
jogszabályban meghatározott személyi feltételek biztosítását asszisztencia tekintetében. A közreműködő a
feladat teljesítéséhez előírt létszámú és szakképesítésű szakdolgozót a jogállási törvényben engedélyezett
foglalkoztatási formák szerint /szellemi szabadfoglalkozás, alkalmazotti jogviszony/ foglalkoztatja. A
szakdolgozók díjazása, azok közterhei, valamint a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a
közreműködőt terhelik. A közreműködő köteles írásban utasítani az általa foglalkoztatott szakdolgozót a
munkavégzés menetéről. A közreműködő saját maga felel az általa munkavégzésre irányuló jogviszonyban
foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó munkájáért, etikai, erkölcsi, anyagi vétségéért.
2./b: A szolgáltató vállalja az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges, az érvényben lévő jogszabályban
meghatározott személyi feltételek biztosítását asszisztencia tekintetében.
Amennyiben a rendelési idő a szolgáltató által biztosított asszisztencia munkaidejétől eltér, abban az esetben a
közreműködő a feladat teljesítéséhez előírt létszámú és szakképesítésű szakdolgozót a jogállási törvényben
engedélyezett foglalkoztatási formák szerint /szellemi szabadfoglalkozás, alkalmazotti jogviszony/
foglalkoztatja. A szakdolgozók díjazása, azok közterhei, valamint a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő
valamennyi költség a közreműködőt terhelik. A közreműködő köteles írásban utasítani az általa foglalkoztatott
szakdolgozót a munkavégzés menetéről. A közreműködő saját maga felel az általa munkavégzésre irányuló
jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó, munkájáért, etikai, erkölcsi, anyagi vétségéért.
3. A szolgáltató a közreműködő rendelkezésére bocsátja a vállalt teljesítés biztosításához a közreműködő által
ismert 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Szakrendelő Intézetben található 1./ ……………….
rendelőhelységeket a benne található berendezési tárgyakkal, 2./1 db hálózatban használható számítógépet,
perifériákat, 3./ a betegdokumentáció vezetésére alkalmas szoftvert.
Továbbá a szolgáltató biztosítja a működéssel összefüggő ügyviteli, karbantartási munkákat, valamint a
járóbeteg szakellátásra vonatkozó általános feltételrendszert /takarítás, fertőtlenítés, mosatás, veszélyes
hulladékkezelés és szállíttatás/
A tárgyi minimumfeltételekben meghatározott, a járóbeteg rendelőre vonatkozó általános tárgyi feltételeket.
4. A szolgáltató a tárgyi minimum feltételekben meghatározott eszközök közül biztosítja:
1./amennyiben a feltételrendszer speciális eszközöket ír elő azokat maradéktalanul, 2./a rendelőre általánosan
megfogalmazott eszközök pótlásának fedezetét.
5. A szolgáltató a közreműködő havi teljesítményét az érvényben lévő finanszírozási jogszabályok és a
szolgáltató németpont forintérték változása szerint számolja /pontérték, elszámolhatóság, degresszió/
6. A közreműködő által teljesített és elfogadott havi teljesítésének kifizetése az OEP által elszámolt, 43/1999-es
Kormányrendelet módosításának értelmében, a „TVK szerinti” finanszírozás alapján, a finanszírozási rend
változásáig, az OEP által visszaigazolt és elszámolt forint érték 55%-át fizeti a szolgáltató a közreműködőnek.
A finanszírozási rend változásának minősül különösen, ha a teljesítmény degresszió alá esik, és a szolgáltatóval
az OEP nem a németpont forintérték alapján számol el. Ebben az esetben a degresszív érték arányában az OEP
elszámolás szerint csökken a közreműködő havi pontérték elszámolása.
A szolgáltató és a közreműködő közt évente elszámolás készül az OEP visszaigazolások alapján, az esetleges
visszavonások, utólagos kifizetések kompenzálása végett.
7. A szolgáltató az elszámolást írásban a közreműködő részére átadja, az elszámolt összeget a közreműködő által
kiállított átutalási számla ellenében a tárgyhót követő hónap 28. napjáig átutalja.
Jelen megállapodás a közreműködő és a szolgáltató között …………………….. napjától hatályos és a
közreműködői szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi, az OEP finanszírozásig – jelenleg két hónap – a
megállapodás 6. pontja szerint kifizethető összeg 50%-a az adott hónapban kerül kifizetésre, a fennmaradó rész
az OEP finanszírozást követően.
Gyomaendrőd, 2010. ………………………..

Szolgáltató

Közreműködő

Városi Egészségügyi Intézmény
Képv.: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
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A következő táblázatban és szöveges részben látható az intézmény 2008. és 2009. évi pénzmaradvány
felhasználása, melyet rendelet módosítási kérelem során nyújtottunk be a Képviselő Testületnek.
A következőkben csatoljuk az előző beszámoló kiegészítésében szereplő dokumentumok részleteit is, valamint –
külön kérésre – intézetünk esélyegyenlőségi tervét.
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adatok: eFt-ban
Megnevezés

Kereset kiegészítés
2008.évi
pénzmaradvány
Munkaügyi K.
támogatás
Alkalmazottak
térítése

Összesen

Bevételek
Saját
Műk.c.pe
működ.
átv.

Kiadások
Fejl.c.átv Önk.tám Pénzmar Össz.bev Szem.ju Madói
ét
.
advány étel
tt.
jár.
3 960
20 363

160

3 960
20 363

3 000
2 000

960
640

Ellátott műk.c felh. Felújítás Felhalmoz Össz.kiad
ak jutt. .pe.át c.pe
ás
ás
a.
.át
3 960
8 723
9 000
20 363

160

121

39

160

50

50

50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 533

160

0

3 960

20 363

5 121

1 639

Dologi
kiad.

50

50

8 773

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 533

0

0

0

9 000

Szöveges indoklás a 2009. évi I.sz. előirányzat-módosítási kérelemhez
Módosítási kérelmünket a következő tételek miatt szeretnénk benyújtani:
¾
¾
¾
¾

Keresetkiegészítés 2009. évre
2008. évi pénzmaradvány felosztása:
Bevétel növekedésünk a Műk.c pe.átvét.elkülönített állami alapból
( Munkaügyi Központ Közhasznú foglalkoztatás keretében ):
Saját bevétel növekedés alkalmazottak térítése miatt ( magáncélú tel.haszn.)

3.960 eFt.
20.363 eFt.

Összes változás:
Keresetkiegészítés 2009. évre bevételi oldal:
Kiadási oldal:
Személyi juttatások:
Munkaadót terhelő járulékok:
2008. évi pénzmaradvány felosztása bevételi oldal:
Kiadási oldal:
Személyi juttatások:
Munkaadót terhelő járulékok:
¾
¾

160 eFt.
50 eFt.
24.533 eFt.

3.960 eFt.
3.000 eFt.
960 eFt.
20.363 eFt.
2.000 eFt.
640 eFt.

Egy közalkalmazott munkaidejének növekedése miatti korrekció ( 7 órás helyett 8 órás alkalmazás)
Közalkalmazotti létszám növekedés: a gyógytorna ellátást –az eddigi közreműködői szerződés
helyett - 2009. június hónaptól közalkalmazotti jogviszony keretében oldjuk meg.

Dologi kiadások:
8.723 eFt.
¾ Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás: EKG kábelszettek, nyomatatók vásárlása, jogtiszta szoftverek beszerzését
tervezzük.
¾ Gépek, berendezések időszakos felülvizsgálata szeptember hónapban várható
¾ Gépek, berendezések folyamatos karbantartása, javítása
Felhalmozási kiadások:
9.000 eFt.
A jelenlegi ultrahang készülék az Ultrahang alapítvány tulajdona, bérleti díjat fizetünk és a készülék javítási
költsége is az intézményt terheli.
Saját műszer beszerzése nem csak pénzügyileg lenne hosszú távon kedvezőbb, hanem a kardiológia óraszám
befogadása esetén minimum feltétel is. A lízing díj első részletének felét ( 2.500 eFt. ) önkormányzati
támogatásból, a másik részét az intézmény saját forrásból biztosítaná.
A korszerű műszer, a belgyógyászat-, kardiológia, a radiológiai diagnosztika mellett sebészeti, urológiai,
nőgyógyászati vizsgálatokat is biztosítana, sőt szűrő jelleggel (pl. rektális ultrahang ) is tudnánk működtetni a
gyógyító tevékenység mellett.
Működési célú pe. átvét. elkül.állami. alapból ( Munkaügyi Központ ):
Kiadási oldal:
Személyi juttatások:
Munkaadót terhelő járulékok:

160 eFt.
121 eFt.
39 eFt.

Alkalmazottak térítése:
Kiadási oldal:
Dologi kiadás:

50 eFt.
50 eFt.

Kérem, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy járuljon hozzá a rendelet módosításához.
Gyomaendrőd, 2009.05.07.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

2010.II. számú előirányzat-módosítási kérelem
Intézmény megnevezése: Városi Egészségügyi
Intézmény
adatok: eFt-ban
Megnevezés

Bevételek
Saját
Műk.c.pe
működ.
átv.

Kiadások
Fejl.c.á Önk.tá Pénzmar Össz.bevétel Szem.ju Madói
tvét
m.
advány
tt.
jár.

Dologi
kiad.

Ellátotta műk.c felh.c.pe. Felújítás Felhalmoz Össz.kiad
k jutt.
.pe.át át
ás
ás
a.
4 985
0
0
0
0
12 308
18 801

2009.évi szabad
pénzmaradvány*

0

0

0

0

18 801

18 801

1 202

306

Ker.kieg.12, 01,03
hó
Ker. kieg. OEP-től
Fürst S.u.3
karbantart.

0

0

0

438

0

438

345

93

0

0

0

0

0

0

438

0
0

2 717
0

0
0

0
1 109

0
0

2 717
1 109

2 139
0

578
0

0
1 109

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2 717
1 109

Összesen
2009.

évben

0
20.363.201

2 717
0 1 547 18 801
Ft. pénzmaradványunk keletkezett,

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 065
3 686
ebből 18.801.000 Ft.

977
szabad

6 094
pénzmaradvány,

0
0
mely 2010. évre

0
12 308
felosztásra került.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 065

Szöveges indoklás a 2010. évi II.sz. előirányzat-módosítási kérelemhez
Módosítási kérelmünket a következő tételek miatt szeretnénk benyújtani:
¾
¾
¾
¾

2009. évi pénzmaradvány felosztása:
2009.12. havi és 2010.01.; 03. havi keresetkiegészítés önkormányzaton keresztüli
finanszírozása
2009.12. havi és 2010. 01.; 03. havi keresetkiegészítés OEP-en keresztüli
finanszírozása
157/2010 (IV.29) KT. határozat alapján a Fürst S. u. 3. sz. alatti
ingatlankarbantartás

18.801 eFt.
438 eFt.
2.717 eFt.
1.109 eFt.

Pénzmaradvány felosztása:
Dologi kiadásokra:
• 12/2010. ( I.28. ) KT. határozat: labor szakmai anyagok beszerzése
• Rehabilitációs hozzájárulásra
( A 2010. évi költségvetés készítésekor még nem állt rendelkezésre az APEH
állásfoglalása az egyik megváltozott munkaképességű dolgozónkkal kapcsolatban.
Bíztunk abban, hogy vele csökkenthetjük a kötelező foglalkoztatási szintünket.
2010. március 29-én érkezett meg az adóhatóság válasza, miszerint nem csökkenthető a
foglalkoztatási szint.
• Belföldi kiküldetés
• Vásorolt közszolgáltatás
• Bérleti díj változás gyógytorna esetében 2010. márciustól
• Ingatlan karbantartás az egységes szabadság idején

4.985 eFt.
800 eFt.
965 eFt.

200 eFt.
2.000 eFt.
120 eFt.
900 eFt.

Személyi juttatásokra, munkaadót terhelő járulékokra:
1.508 eFt.
• 2010. július 1. napjával változik az egészségügyi intézményekre vonatkozó
minimumfeltétel, mely keretében közegészségügyi szakembert kell
foglalkoztatni.
• Az egyik védőnői körzetben emelkedett a külterületen élő gondozottak száma,
így az ott szolgálatot teljesítő védőnőt területi pótlék illeti meg.
• Rendelési idő változás miatt, 10 óráról 20 órára változott az egyik
szakorvosunk jogviszonya.
• A MÁK által használat IMI program 4 fő esetében nem jelezte a kötelező előrelépést év elején.
Önellenőrzés során az átsorolásokat elvégeztük, mely az eredeti előirányzatokban nem szerepelnek.

Felhalmozási kiadásokra:

12.308 eFt.

Kérem, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy járuljon hozzá a rendelet módosításához.
Gyomaendrőd, 2010.05.31.

…………………………….
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

……………………………..
Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu

Projekt azonosító száma: TÁMOP-6.2.4/A-08/1/konv-2009-0056
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Bevezetés

Az esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV.
törvényen (a továbbiakban: Esélyegyenlőségi törvény) alapul.
Az esélyegyenlőségi törvény 1. §-a szerint „Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiségekkel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és
körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.”
II.

Az intézmény bemutatása

Gyomaendrőd város egészségügyi intézménye Békés megye egyik legdinamikusabban fejlődő járóbeteg ellátást
biztosító szolgáltatója.
Feladatunk a lakosság magas színvonalú egészségügyi szolgálata, amit a legjobb szakemberek végeznek.
Célunk, hogy helyben, a lehető legrövidebb időn belül, a szükséges legtöbb vizsgálatot elvégezhessük;
barátságos környezetben, kellemes hangulatban. Azért vagyunk, hogy a páciens jól érezze magát és orvosszakmai szempontból kiváló szolgáltatásban részesüljön!
Fenntartónk, Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogat abban, hogy a régió meghatározó egészségügyi
intézménye legyünk. Természeti adottságunkat igyekszünk egyre jobban használni. Intézményünk a főúthoz
közel helyezkedik el, könnyen megközelíthető, csendes környezetben; 1928-ban épült, az eklektikus és a
neogótikus stílusjegyek ötvözetében. Udvarunk díszkertben folytatódik, amely a Körös holtágának partjára
nyúlik le. Padokat helyeztünk el, ahol a fák árnyékában lehet pihenni. Intézményünkhöz tartoznak a gyomai és

az endrődi városrészről is olyan egészségügyi létesítmények, amelyek az alapellátást biztosító háziorvosi
rendeléseket fogadták be, illetve a védőnői hálózatot, valamint az iskolaegészségügyi ellátást.
A közelben lévő Liget Fürdő a gyógyturizmus alapja. Reumatológia szakrendelésünk itt is működik a
fürdőorvosi tevékenység mellett. A belgyógyászati ellátás kiegészül speciális kardiológiai rendeléssel. Labor- és
röntgen diagnosztikai hátterünk stabil. A radiológus a hagyományos röntgen vizsgálatok mellett hasi-, ér-,
pajzsmirigy-, ízületi és egyéb speciális ultrahangot végez intézményünkben, a további szükséges diagnosztikai (
CT, MRI ) vizsgálatokat pedig a kórházban.
A háziorvos kollégákkal elektronikus kapcsolatban vagyunk. A tájékoztatást személyesen és telefonon
elsősorban a recepción dolgozó munkatársaink biztosítják ( az írásos dokumentáció mellett ).
Városunk egészségügyi létesítménye az elmúlt évben a szerkezeti-és személyi változásokkal párhuzamosan
teljesítményében ( mind a mérhető eredményeket, mind a szakmai színvonalat és az emberi hozzáállást tekintve )
felfelé ívelt. 2008. év végén és a 2009. év elején teljesítményünknek a teljesítmény volumen korlát szabott
határt, pedig éltünk a szezonális index módosításának lehetőségével is. Az egészségügyben a felvázolt
változások valószínűsíthető következménye egyrészt a szigorúbb ellenőrzés, amire a már kidolgozott elemzési
módszerekkel fokozottabban készülünk. A másik lehetséges következmény a centralizálás rosszul érinthet
bennünket, ezért is kell a legjobbnak lennünk a régióban!
A problémákat a továbbiakban is igyekszünk úgy megoldani, hogy a kollegalitás, az etikai elvek, a betegellátás
színvonala ne sérüljön! A tradicionális orvoslásban a segítő szándék nem szerep, hanem a mindennapi munkánk
része. A munkaköri kötelességen túl is figyelünk a betegekre és egymásra.
III.

Helyzetfelmérés

Az intézmény humánerőforrásával kapcsolatos adatok:
Képzettség szerint:
Adatok: fő
Megnevezés
Felsőfokú
Középfokú
Alapfokú

2007.
22
17
5

2008.
19
17
5

Nemek szerint:
Adatok: fő
Megnevezés
Férfi
Nő

2007.
8
36

2008.
8
33

Életkor szerint:
Adatok: fő
Megnevezés
20-30 év
30-40 év
40-50 év
50-60 év
60-70 év
70-80 év

2007.
4
7
12
14
6
1

2008.
3
11
13
10
4
0

Intézményünk a 2009-es évben 27 fő közalkalmazottal és 10 fő vállalkozó orvossal állt jogviszonyban.
• a 27 fő munkavállaló 85 %-a nő, 15 %-a férfi. A vállalkozó orvosoknál ez az arány 40-60 %
• 8 fő 10 éven aluli gyermeket nevel, ami az összes dolgozói létszámhoz viszonyítva
22 %
• 0 fő a 10 éven aluli gyermekét egyedül nevelő szülők száma
• 1 fő pályakezdő
• 1 fő megváltozott munkaképességű
• a közalkalmazottaink határozatlan ideig tartó munkaszerződéssel rendelkeznek
( 100 % )
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IV.
Az esélyegyenlőségi terv hatálya
Az esélyegyenlőségi terv személyi hatálya kiterjed a Városi Egészségügyi Intézmény valamennyi
közalkalmazottjára, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozójára (a
továbbiakban:
munkavállaló) függetlenül az alkalmazás jellegétől.
A munkáltató az alábbi csoportok foglalkoztatási helyzetére fordít kiemelt
figyelmet:
• fogyatékos személyek
• tíz éven aluli gyermeket nevelő, illetve tíz éven aluli gyermeket
egyedül nevelő munkavállalók
Az esélyegyenlőségi tervet a munkáltató és a szakmai vezető testület együttesen fogadja el.
Az esélyegyenlőségi terv által nyújtott kedvezmények igénybevételére senki nem kötelezhető.
Az esélyegyenlőségi terv önálló dokumentumként kerül elfogadásra.
V.

Általános célok

Az intézmény a következő irányelvek betartására törekszik:
1) A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
A Városi Egészségügyi Intézmény a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók
hátrányos megkülönböztetését.
Ez kiterjed a munkaerő toborzásnál, felvételnél, alkalmazásnál, a munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzés
továbbképzés- és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre.
A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók bárminemű - különösen koruk, nemük, családi
állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti – diszkriminációjára.
2) Az emberi méltóság tiszteletben tartása
A Városi Egészségügyi Intézmény a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit,
emberi méltóságát, egyediségét.
Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek megőrzéséhez és
megerősítéséhez való hozzájárulást.
3) Partneri kapcsolat, együttműködés
Intézményünk a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható
szerződéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös előnyök biztosítása mellett.
4) Társadalmi szolidaritás
A foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú munkavállaló sem
értékesebb a társadalom számára a másiknál.
Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése.
VI.

Cselekvési program

• Az intézmény a munkakörülményeket úgy alakítja, hogy folyamatosan
elősegítse az idősebb korúak fizikai és szellemi képességeinek maximális
kiteljesedését, az öregedéssel együtt járó változások ellensúlyozását.
• A közalkalmazottaknak lehetőségük van igény szerint fizetési előleg igénylésére, melyet az intézmény
szabályzatban rögzített.
• Az intézmény minden közalkalmazottját étkezési hozzájárulás
illeti meg a szervezeti és működési szabályzatban rögzített módon.
• A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a további szociális és egyéb
juttatásokra vonatkozó szabályozásokat.
• A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése kapcsán,
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a szakképzett munkaerő számának növelése érdekében a munkáltató
biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét minden munkavállaló
számára. Ennek érdekében a munkakör ellátását segítő, valamint a szakmai
előmenetelhez hozzájáruló képzésben való részvétel kortól, nemtől, családi
és egészségi állapottól függetlenül történik.
• Az intézmény a munkavállalók tanulási, továbbképzési igényeit
folyamatosan átvizsgálja, azokat érdekeivel összehangolja.
A munkáltató az alábbi csoportok foglalkoztatási helyzetére fordít kiemelt
figyelmet:
A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése:
• A munkáltató a munkavállaló munkaidő beosztásánál figyelembe veszi a
gyermekgondozó és oktatási intézmények nyitva tartását, amennyiben ezen
időszakon túl munkavégzést rendel el, a munkavállalót legalább 24 órával
előbb tájékoztatja.
• Az intézmény a szabadságok tervezésénél lehetőség szerint figyelembe
veszi az iskolai/óvodai/bölcsődei szüneteket.
• A Városi Egészségügyi Intézmény indokolt esetben munkaidő kedvezményt
biztosít a 10 éven aluli gyermeket nevelő, vagy 10 éven aluli
gyermeket egyedül nevelő munkavállalók számára, melynek az esetenkénti
igénybevétele azonban nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri
feladatainak ellátását.
• A munkáltató biztosítja a rendkívüli családi események (gyermekszületés,
gyermek ballagása stb.) esetére a szabadságot a rendes szabadság keret terhére.

A fogyatékkal élő munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése:
• Az intézmény az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók
kiválasztásánál az V./ 1. pont alapján nem tesz különbséget;
• A Városi Egészségügyi Intézmény az épületek megközelítésének
akadálymentesítésével a speciális igényű, megváltozott munkaképességű
munkavállalók munkavégzését igyekszik elősegíteni, megkönnyíteni.
• A munkáltató továbbra is figyelembe veszi a csökkent munkaképességű dolgozók esetében a munkakör
ellátása érdekében a dolgozók kéréseit, ha az a feladatuk ellátását segítik.
VII.

Panasztételi eljárás

Az egyenlő bánásmód megsértése esetén a munkavállaló – a jogszabályban biztosított lehetőségeken kívül,
illetve azokat megelőzően - intézményi jogorvoslati eljárást kezdeményezhet. Az intézményi jogorvoslati eljárás
egyszintű, a döntés ellen további
jogorvoslatnak, fellebbezésnek nincs helye.
A munkavállaló jogorvoslatért fordulhat a szakmai vezető testülethez.
A testület a panasz kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles döntését meghozni, azt az érintett
munkavállalóval írásban közölni.
VIII.

Záró rendelkezések

Jelen esélyegyenlőségi terv hatálya 2010. június 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra szól.
A jelen esélyegyenlőségi tervet a munkáltató a szakmai vezető testület egyetértő
támogatásával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2010. május 27.
…………………………….
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

……………………………..
Dr. Halmai Zoltán
a szakmai vezető testület elnöke
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Szakrendelések
Teljesített pont 2009.11. hó 1-hetében

Belgyógyászat

Sebészet

Nőgyógyászat

FOG

Szemészet

Bőrgyógy.

Ideggyógy.

151008

154305

63775

147302

194509

53119

68529

4800

3000

4560

3000

3600

1200

600

Heti óraszám

40

25

38

25

30

10

5

Hetek száma

1

1

1

1

1

1

1

40

25

38

25

30

10

5

105360

115425

141284

102200

152340

54530

23080

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

143

134

45

144

128

97

297

Esetszám 11.hó 1 hete alatt

108

68

87

103

122

35

47

Hetek száma

1

1

1

1

1

1

1

Heti óraszám*

40

25

38

25

30

10

5

1 órára jutó esetszámok

2,70

2,72

2,29

4,12

4,07

3,50

9,40

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

2,57

3,68

4,2

3,81

3,31

4,52

2,41

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

105

74

55

108

123

77

390

151008

154305

63775

147302

442961

53119

68529

350

247

198

601

802

120

272

Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

11. 1- heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)*

11.hó 1 hetében megszerzett pontok
11.hó 1 hetében megszerzett beavatkozások
* OA: Országos átlag

Szakrendelések
Teljesített pont 2009. 11. hó 1- hetében

Ortopédia

Urológia

Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógy.

RTG.

UH.

71749

105195

133100

84605

180538

79351

98180

720

1800

2400

600

1200

2400

960

Heti óraszám

6

15

20

5

10

20

8

Hetek száma

1

1

1

1

1

1

1

11. 1 heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)

6

15

20

5

10

20

8

22044

70095

85780

28545

73860

171120

51456

325

150

155

296

244

46

191

60

79

107

46

61

80

32

Hetek száma

1

1

1

1

1

1

1

Heti óraszám*

6

15

20

5

10

20

8

10,00

5,27

5,35

9,20

6,10

4,00

4,00

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

3,34

3,88

4,05

2,85

4,55

4,27

3,16

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

299

136

132

323

134

94

127

71749

105195

133100

84605

180538

79351

98180

11.hó 1 hetében megszerzett beavatkozások

230

323

498

225

378

121

195

Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1hetében

32

18

21

38

32

5

20

Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)
Esetszám 11.hó 1 hete alatt

1 órára jutó esetszámok

11.hó 1 hetében megszerzett pontok
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Szakrendelések
Teljesített pont 11. hó 1-2.hetében

Belgyógyászat

Sebészet

Nőgyógyászat

FOG

Szemészet

Bőrgyógy.

Ideggyógy.

315297

264013

159240

243955

382919

93273

68529

4800

3000

4560

3000

3600

1200

600

Heti óraszám

40

25

38

25

30

10

5

Hetek száma

2

2

2

2

2

2

2

80

50

76

50

60

20

10

210720

230850

282568

204400

304680

109060

46160

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

150

114

56

119

126

86

148

Esetszám 11.hó 1-2. hete alatt

226

144

201

164

237

59

47

Hetek száma

2

2

2

2

2

2

2

Heti óraszám*

80

50

76

50

60

20

10

1 órára jutó esetszámok

2,83

2,88

2,64

3,28

3,95

2,95

4,70

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

2,57

3,68

4,2

3,81

3,31

4,52

2,41

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

110

78

63

86

119

65

195

315297

264013

159240

243955

382919

93273

68529

730

462

454

964

1658

201

272

Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

11. 1-2. heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)

Kiközölt pont 11. hónapra
11.hó 1-2. hetében megszerzett pontok
11.hó 1-2. hetében megszerzett beavatkozások
Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1-2.hetében

15

39

15

10

32

46

17

45

Szakrendelések
Teljesített pont 11. hó 1-2. hetében

Ortopédia

Urológia

Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógy.

RTG.

UH.

131120

201536

330691

175438

329856

152222

217747

720

1800

2400

600

1200

2400

960

Heti óraszám

6

15

20

5

10

20

8

Hetek száma

2

2

2

2

2

2

2

12

30

40

10

20

40

16

44088

140190

171560

57090

147720

342240

102912

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

297

144

193

307

223

44

212

Esetszám 11.hó 1-2. hete alatt

108

153

276

98

115

152

69

Hetek száma

2

2

2

2

2

2

2

Heti óraszám*

12

15

40

5

20

40

16

1 órára jutó esetszámok

9,00

10,20

6,90

19,60

5,75

3,80

4,31

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

3,34

3,88

4,05

2,85

4,55

4,27

3,16

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

269

263

170

688

126

89

136

131120

201536

330691

175438

329856

152222

217747

11.hó 1-2. hetében megszerzett beavatkozások

424

615

1263

476

687

234

441

Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1-2.hetében

59

34

53

79

57

10

46

Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

11. 1-2. heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)

Kiközölt pont 11. hónapra
11.hó 1-2. hetében megszerzett pontok
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Szakrendelések
Teljesített pont 2009.11. hó 1-3.hetében

Belgyógyászat

Sebészet

Nőgyógyászat

FOG

Szemészet

Bőrgyógy.

Ideggyógy.

488318

387465

221805

411410

569544

160156

123878

4800

3000

4560

3000

3600

1200

600

Heti óraszám

40

25

38

25

30

10

5

Hetek száma

3

3

3

3

3

3

3

120

75

114

75

90

30

15

316080

346275

423852

306600

457020

163590

69240

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

154

112

52

134

125

98

179

Esetszám 11.hó 1-3. hete alatt

352

218

280

278

363

99

85

3

3

3

3

3

3

3

Heti óraszám*

120

75

114

75

90

30

15

1 órára jutó esetszámok

2,93

2,91

2,46

3,71

4,03

3,30

5,67

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

2,57

3,68

4,2

3,81

3,31

4,52

2,41

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

114

79

58

97

122

73

235

Kiközölt pont 11. hónapra

416000

249621

323039

531045

572661

151731

92996

11.hó 1-3. hetében megszerzett pontok

488318

387465

221805

411410

569544

160156

123878

117

155

69

77

99

106

133

1133

671

643

1658

2260

355

507

Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

11. 1-3. heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)

Hetek száma

Eltérés %-ban
11.hó 1-3. hetében megszerzett beavatkozások
Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1-3.hetében

24

41

22

14

55

63

30

85

Szakrendelések

Ortopédia

Urológia

RTG.

UH.

185146

295354

438406

227236

407297

237593

311344

720

1800

2400

600

1200

2400

960

Heti óraszám

6

15

20

5

10

20

8

Hetek száma

3

3

3

3

3

3

3

11. 1-3. heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)

18

45

60

15

30

60

24

66132

210285

257340

85635

221580

513360

154368

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

280

140

170

265

184

46

202

Esetszám 11.hó 1-3. hete alatt

160

226

359

145

143

241

101

Hetek száma

3

3

3

3

3

3

3

Heti óraszám*

18

15

60

5

30

60

24

1 órára jutó esetszámok

8,89

15,07

5,98

29,00

4,77

4,02

4,21

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

3,34

3,88

4,05

2,85

4,55

4,27

3,16

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

266

388

148

1018

105

94

133

Kiközölt pont 11. hónapra

175470

308045

331046

227208

401046

271548

364446

11.hó 1-3. hetében megszerzett pontok

185146

295354

330691

227236

329856

237593

311344

Eltérés %-ban

106

96

100

100

82

87

85

11.hó 1-3. hetében megszerzett beavatkozások

591

905

1645

598

838

366

620

Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1-3.hetében

82

50

69

100

70

15

65

Teljesített pont 11. hó 1-3. hetében
Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

42

Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógy.

Szakrendelések

Belgyógyászat

Sebészet

Nőgyógyászat

FOG

Szemészet

Bőrgyógy.

Ideggyógy.

634746

459584

272696

513296

718777

204692

146133

4800

3000

4560

3000

3600

1200

600

Heti óraszám

40

25

38

25

30

10

5

Hetek száma

4

4

4

4

4

4

4

160

100

152

100

120

40

20

421440

461700

565136

408800

609360

218120

92320

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

151

100

48

126

118

94

158

Esetszám 11.hó 1-4. hete alatt

457

265

349

358

472

129

96

Hetek száma

4

4

4

4

4

4

4

Heti óraszám*

160

100

152

100

120

40

20

1 órára jutó esetszámok

2,86

2,65

2,30

3,58

3,93

3,23

4,80

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

2,57

3,68

4,2

3,81

3,31

4,52

2,41

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

111

72

55

94

119

71

199

Kiközölt pont 11. hónapra

416000

249621

323039

531045

572661

151731

92996

11.hó 1-4. hetében megszerzett pontok

634746

459584

272696

513296

718777

204692

146133

Eltérés %-ban

153

184

84

97

126

135

157

11.hó 1-3. hetében megszerzett beavatkozások

1484

783

805

2150

2751

448

585

Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1-4.hetében

31

26

18

72

76

37

98

Teljesített pont 2009.11. hó 1-4.hetében
Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.

11. 1-4. heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)
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Szakrendelések

Ortopédia

Urológia

RTG.

UH.

173491

382650

515593

227236

564312

305304

422426

720

1800

2400

600

1200

2400

960

Heti óraszám

6

15

20

5

10

20

8

Hetek száma

4

4

4

4

4

4

4

11. 1-4. heti óraszám
A szakmához tartozó OÁ. pont a szakrendelésre vonatkoztatva
(pont)

24

60

80

20

40

80

32

88176

280380

343120

114180

295440

684480

205824

OÁ-hoz viszonyított eddig teljesített pont (%)

197

136

150

199

191

45

205

Esetszám 11.hó 1-3. hete alatt

160

299

421

145

201

306

141

Hetek száma

4

4

4

4

4

4

4

Heti óraszám*

24

15

80

5

40

80

32

1 órára jutó esetszámok

6,67

19,93

5,26

29,00

5,03

3,83

4,41

1 órára jutó esetszámok OÁ-a

3,34

3,88

4,05

2,85

4,55

4,27

3,16

A szakrendelés 1 órára jutó esetszáma az OÁ-hoz viszonyítva ( % )

200

514

130

1018

110

90

139

Kiközölt pont 11. hónapra

175470

308045

331046

227208

401046

271548

364446

11.hó 1-4. hetében megszerzett pontok

173491

382650

515593

227236

564312

305304

422426

Eltérés %-ban

99

124

156

100

141

112

116

11.hó 1-4. hetében megszerzett beavatkozások

531

1177

1999

598

1152

464

859

Beavatkozások aránya %-ban 11.hó 1-4.hetében

74

65

83

100

96

19

89

Teljesített pont 11. hó 1-4. hetében
Min.ellátási időt figyelembevéve a havi beavatkozások száma max.
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez azzal a kéréssel fordult az intézmény vezetője,
hogy az alapító okirat egyes pontjaiban pontosításra kerüljenek a telephelyekhez tartozó feladatok megjelölése és
megnevezése.
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC.
Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht.92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
Az előterjesztés döntési javaslata részletesen tartalmazza a változásokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
hogy a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát módosítsa a
döntési javaslat alapján.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999. (VI. 24.) KT.
számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
az alapító okirat első bekezdése kiegészül az alábbi szövegrészt követően:
„az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1), (3) bekezdésében”az alábbi mondatrésszel:
„valamint 90. § (1) bekezdésében,”
az alapító okirat első bekezdésében törlésre kerül az alábbi mondatrész:
„a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§-ban foglaltak alapján”.
- az alapító okirat 4.1. alaptevékenység pontban szereplő 2009. évre vonatkozó szakfeladatok törlésre kerülnek
az alapító okirat 4.1.1.1. általános járó beteg ellátás pontjában a törlésre kerül a:
„5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 8. szám - Háziorvosi rendelő” szövegrész és helyébe a következő szövegrész kerül:
” 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő”
az alapító okirat 4.1.3. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
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Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”.
az alapító okirat 4.1.4. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„4.1.4. Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél”.
- az alapító okirat 4.2. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„ Kiegészítő tevékenység:
Figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.”
az alapító okirat 4.3. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„Kisegítő és vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”.
az alapító okirat 5. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„5./ A költségvetési szerv működési köre:
Közszolgáltató közintézet, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
A közintézet a védőnői szolgálatot, és az iskola egészségügyi ellátást Gyomaendrőd Város közigazgatási területén
látja el. A közintézet az egészségügyi szakellátást, gondozást körzeti feladatként Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa
közigazgatási területén, kivétel ez alól a tüdőgyógyászati szakrendelés, melyet Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa,
Ecsegfalva közigazgatási területén látja el.” és helyébe a következő szövegrész kerül:
„A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás,
háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.”.
az alapító okirat 6. pontjában lévő „Költségvetési közintézet„ kifejezés törlésre kerül, és helyébe a következő
kifejezés kerül: „Költségvetési szerv”
az alapító okirat 7. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézet
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézet és az intézet dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető” és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„7./ A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az
intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a
közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és
gondoskodik azok végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető”.
az alapító okirat 14. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„14./A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
- Fő út 2. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
- Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola-egészségügy
- Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
- Hősök u. 51.szám
Gyógytorna
- Gyomaendrőd Erzsébet liget 2; Liget Fürdő Reumatológiai szakellátás
- Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás”és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„14. A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Hősök útja 51. szám
Gyógytorna
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás
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Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás”.
az alapító okirat 15. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga
A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézetnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézetnél a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak.
Az intézet a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézet a
rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.”és helyébe a következő szövegrész kerül:
„15. A feladatellátást szolgáló vagyon, s a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga:
A költségvetési szerv ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
- Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám Hrsz: 5008/2
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, a költségvetési szervnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak.
A költségvetési szervnél a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles
kezelni és biztosítékként nem adhatja.”.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázati kiírás a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
állására
Lévai Éva, Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 167/2006. (VI. 29.) Kt. számú határozatában Holubné Hunya Anikót bízta meg a Városi Zeneés Művészeti Iskola igazgatói feladatának ellátásával. A megbízatás 5 tanévre szólt 2006. augusztus 16-tól, 2011.
augusztus 15.-ig.
A pályázati eljárás lefolytatása több hónapot vesz igénybe, minimum nyolc hét a pályázat megjelenése az
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) és az Oktatási Minisztérium
hivatalos lapjában az Oktatási Közlönyben. A KSZK-n való kiírást követő 30 nap a pályázat benyújtása és újabb 30
nap a pályázatok véleményezése az intézményben. A tanév befejezése előtt a pályázati eljárást le kell folytatni,
ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek a pályázati kiírásról határozatot hozni.
A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 18. §-a rendelkezik a magasabb vezetői megbízás
szakmai képesítés követelményeiről.
“18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2)
bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,
továbbá pedagógus-szakvizsga;
b) másodszor és további alaklommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat;
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.”
A vezetői megbízások betöltésére vonatkozó rendelkezések a Közoktatási törvény 2003. júliusi módosítása
következtében megváltoztak. A pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. 20. § (5)
bekezdése alapján a 2010/2011. tanév kezdetétől vezetői megbízás csak annak adható, aki rendelkezik pedagógusszakvizsgával. A törvény módosítása a második és további vezetői megbízás feltételeit szigorította, annyiban, hogy
előírta a pedagógus-szakvizsga keretében megszerezhető intézményvezetői szakképzettséget. Azonban a törvény
átmeneti rendelkezései biztosítják a megfelelő felkészülési időt az előírt intézményvezetői szakképzettség
megszerzéséhez: a Közoktatási törvény 128. § (22) bekezdése kimondja, hogy a másodszor és további vezetői
megbízáshoz az intézményvezetői szakképzettség meglétét a 2015/2016. tanévtől kezdődően kell megkövetelni.
A pályázat formai követelményeit és a határidőket a többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm rendelet 5. §-a
határozza meg.
“(2) A magasabb vezető beosztás ellátására való megbízás - a (14) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével - a munkáltató döntésétől függően, az év során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre
adható. Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak az e §-ban
meghatározott eljárás lefolytatásával, több alkalommal is adható (a továbbiakban: megbízás meghosszabbítása).
(3) A magasabb vezetői beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását is - nyilvános pályázat útján kell
betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek
meghatározását - a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, más fenntartó esetén a
munkáltató megbízottja (a továbbiakban: pályáztató) látja el.
(4) A pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni.
(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a munkahely és a beosztás megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás - (2) bekezdésben meghatározott keretek közötti - időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel ellátható),
e) a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv
ismerete, szakmai gyakorlat),
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),
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g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges
igényeket,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.
(6) A pályázat benyújtásának határideje - ha a pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg - a közzétételtől
számított harminc nap.
(7) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges
tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.
(8) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket (a továbbiakban: vezetési program). A pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti. Ha a nevelési-oktatási intézmény a közoktatásról szóló többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 121. §-ának (6)
bekezdése alapján kisebbségi intézményként működik, a vezetési programot az Országos szakértői névjegyzékben
szereplő kisebbségi szakértő véleményezheti.”
(9) A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához - a pályázatnak a nevelőtestület (szak
alkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva - legalább harminc napot
köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő).
(10) A nevelőtestület (szak alkalmazotti értekezlet) a Kt. 57. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján a véleményezési
határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni,
hogy a nevelőtestület (szak alkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilvánítson a
szakszervezet munkahelyi szerve, továbbá, ha igényli, a pedagógus szakmai szervezet. E bekezdés
alkalmazásában pedagógus szakmai szervezet az a szervezet, amelyik alapszabályával és bírósági nyilvántartásba
vételének igazolásával a közoktatási intézmény fenntartójánál - legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott
határidő utolsó napja előtt - bejelentkezett.
(11) A vezető megbízásával összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási
jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), az iskolai diákönkormányzat, továbbá - ha nem
rendelkezik egyetértési joggal - a helyi kisebbségi önkormányzat (a kisebbség helyi szószólója, egyesülete),
szakközépiskola, szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara a véleményezési határidőn belül élhet.
(12) A pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal együtt megküldi a (8) és a (10)-(11) bekezdés
alapján elkészült véleményeket, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatnak a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. §-ának (2) bekezdése alapján készített nyilatkozatát, illetve tájékoztatja a
munkáltatót, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal.
(13) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a
huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni, illetve, ha a munkáltatói jogot a képviselő-testület (közgyűlés)
gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a harmincadik, illetve hatvanadik napot követő
első testületi ülésre be kell nyújtani.
(14) Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus
15.-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2)
bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban vagy későbben járna le.
(15) Ha a magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve
egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás bármilyen
okból a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok
ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási
intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában a közoktatási
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el, a
(14) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel a
magasabb vezetői beosztáshoz szükséges feltétel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a határozati javaslatban foglalt pályázati kiírást elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
javasolja, hogy írjon ki pályázatot, a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói állására.
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Döntési javaslat
"Pályázati kiírás a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói állására. A megbízás öt tanévre szóljon 2011. augusztus 15-től, 2016. augusztus 15-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat vonatkozásában a többször módosított 1993. évi
LXXIX törvény a Közoktatásról 17. § (1) k), 18. §, a 128. § (22) bekezdése szerint, a bérezést, a vezetői pótlék
összegét az 1992. évi XXXIII. tv. valamint, a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően
határozza meg.
A pályázatnak tartalmazni kell:
Ø
iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
Ø
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
Ø
a pályázó szakmai életrajzát,
Ø
az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
Ø
a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történő közzétételétől számított 30 nap. A pályázat elbírálása a véleményezési eljárásra
szolgáló harminc nap leteltét követő Képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2010. június 30. A pályázat
benyújtásának helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.
A Képviselő-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) és az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
tevékenységi körének felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8. § (1) szerint a települési önkormányzat feladata a közösségi
tér biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem írt ki pályázatot a Katona József Művelődési
Központ – Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz. – üzemeltetésére, a közművelődési feladatok közművelődési
megállapodás keretén belül történő ellátására.
A Képviselő-testület a 38/2009. (I.29.) Gye. Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a Katona József Művelődési
Központ működtetését nem adja ki üzemeltetésre, hanem létre hoz egy kulturális és közgyűjteményi feladatokat
ellátó intézményegységet az alábbiak szerint:
52/2009.(II. 26.) Gye. Kt. számú határozata alapján – létrehozta a kulturális és közgyűjteményi feladatokat
ellátó intézményegységet a Katona József Művelődési Központ, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a
Gyomai Tájház és Alkotóház egy intézményhez tartozó üzemeltetésével,
225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat V. pontja alapján – a lapkiadói tevékenység kapcsolódott az
intézmény feladatköréhez,
463/2009. (XI. 19.) Gye. Kt. számú határozat 2. pontja alapján – a Tourinform Iroda szolgáltató tevékenysége,
üzemeltetése csatlakozott az intézményegységhez,
13/2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat alapján – a Népház - Kistérségi Konferenciaterem üzemeltetését
felvállalta az intézményegység, mely összefoglaló néven a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény elnevezést kapta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szonda Istvánt bízta meg az összevont intézmény
vezetésével. A pályáztatás lefolytatását követően határozott időre a 190/2009. (IV.30.) Gye. Kt. számú határozat,
majd a 198/2010. (IV.29.) Kt. számú határozat alapján dr. Szonda Istvánt bízta meg az intézményvezetői feladatok
ellátásával, mint megbízott intézményvezető (2010. május 1-től 2015. május 1.-ig).
A folyamatos átszervezést követően a feladatrendszer bővült. A költségvetési meghatározások és a racionális
működtetés szükségessé teszi a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény működési
rendszerének, tevékenységi körének a felülvizsgálatát.
Dr. Szonda István – az előterjesztés mellékletében olvasható – levelében kéri a fenntartót, hogy az intézmény
feladatellátásának konkretizálását és a strukturális átalakítását vizsgálja felül az alábbi javaslatok alapján:
Közművelődés
az intézmény teljes egészében kapja meg a város kulturális rendezvényeinek szervezését és a
rendezvényekhez kapcsolódó rendezvény alap kerüljön átadásra az intézményi hatáskörbe,
Turisztika
át kell gondolni, hogy a turisztikai feladatok ellátására kell-e, vagy ilyen feltételekkel kell-e működtetni a
Tourinform Irodát,
költség megtakarítást jelentene (800.000-1.000.000 Ft éves szinten), ha az iroda üzemeltetési helyét a
Katona József Művelődési Központ jelenleg üres irodáiba helyeznék át,
a várost bővebben fel kell szerelni tájékoztató, információt adó táblákkal,
Tudományszervezés
az Endrődi Népházban folytatni kell a tudományos rendezvények szervezését, melyhez tovább kell
korszerűsíteni az adott helyszínt, az alábbi javaslatok alapján: parkoló építése, a belsőterek modernizálása, az
udvari épület szálláshelynek való kialakítása, a Szent Antal ház kulturális értékének megóvása.
A költségvetési irányelvek valamint az intézmény feladatrendszerének felülvizsgálata maga után vonja a
Tourinform Iroda jelenlegi bérelt épületének szükségességét, személyi feltételek áttekintését, az intézmény
dokumentum rendszerének módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslatok alapján hozza
meg döntését.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az A)
alternatíva elfogadását az alábbi módosítással:
Az A) alternatíva 1. pontjában lévő alábbi szövegrész:
„Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
intézmény költségvetését megnöveli a rendezvényekhez kapcsolódó
rendezvény alap összegével.”kerüljön törlésre és a helyébe a következő
szövegrész kerüljön:
„Dr. Szonda István készítsen el egy költségvetés tervezetet a
rendezvényekről és azt terjessze be a 2011. januári képviselő-testület
ülésére. ”

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az A)
alternatíva elfogadását az alábbi módosítással:
Az A) alternatíva 1. pontjában lévő alábbi szövegrész:
„Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
intézmény költségvetését megnöveli a rendezvényekhez kapcsolódó
rendezvény alap összegével.”kerüljön törlésre és a helyébe a következő
szövegrész kerüljön:
„ A 2011. évi Költségvetési rendeletben meghatározott rendezvény alap
összege maradjon az önkormányzat tartalékai között megjelölve, és az
egyes rendezvények tényleges költségeinek megfelelő összege kerüljön
beépítésre az intézmény költségvetésébe.”

Döntési javaslat
"A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény tevékenységi körének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény feladatkörébe utalja a város kulturális rendezvényeinek szervezését az
alábbi rendezvények tekintetében:
Városi fesztiválok (Sajt- és Túró Fesztivál, Halfőző Verseny, stb.)
Városi ünnepségek (március 15, augusztus 20, október 23, stb.)
Turisztikai kiállítások (belföld-külföld)
Testvérvárosi kapcsolatok ápolásához tatozó rendezvények szervezése
Városi emlékművek, kegyhelyek gondozása, figyelemmel kísérése (a Zöldpark vagy a Gyomaszolg
bevonásával).
Dr. Szonda István készítsen el egy költségvetés tervezetet a rendezvényekről és azt terjessze be a 2011.
januári képviselő-testület ülésére.
A 2011. évi Költségvetési rendeletben meghatározott rendezvény alap összege marad az önkormányzat
tartalékai között megjelölve és az egyes rendezvények tényleges költségeinek megfelelő összege kerül
beépítésre az intézmény költségvetésébe.
2.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy
kezdjen tárgyalásokat az Endrődi Népház belső terének modernizálása, az udvari épület szálláshelynek való
kialakítása, és a Szent Antal ház kulturális értékének megóvása érdekében.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Iroda üzemeltetését áthelyezi a
Katona József Művelődési Központ – Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz. alatt lévő – épületegység, utcafronti
iroda helyiségébe és a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám alatti helyiség bérleti szerződését megszünteti.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára készüljön el a Tourinform Iroda
helyiségbérletének megszüntetésével kapcsolatos költségmegtakarítás valamint a költségvetési rendelettel
párhuzamosan kerüljön kimutatásra a felújítás-korszerűsítés támogatási lehetősége, az Endrődi Népház
belső terének modernizálása, az udvari épület szálláshelynek való kialakítása, és a Szent Antal ház kulturális
értékének megóvása érdekében. Továbbá a megfelelő pályázati lehetőségek kerüljenek felmérése a
felújításokkal kapcsolatban.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván módosítani a Közművelődési Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény működési rendszerének, tevékenységi körének jelenlegi
formáján.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!
Intézményünk folyamatos változáson, fejlődésen megy át. A közművelődési és
közgyűjteményi feladatok ellátása mellé a 2010. év januárjától a turisztikai feladatok ellátását
is intézményünk végzi. Az összevonások első tapasztalatai, illetve a feladatellátások
gyakorlati rendje ez év végére kirajzolta, hogy a sok telephelyű és sokféle munkakört
magában hordozó intézményi struktúra nem megfelelő. melyen változtatások szükségesek. A
strukturális változtatásoknak nemcsak munkaszervezési, hanem költségmegtakarítási vonzata
is van. Látva az ország anyagi kondícióit fel kell készülnünk egy hatékonyabb és
költségtakarékos működésre. Ez azt jelenti, hogy a telephelyi összevonások mellett feladat
összevonásokra is szükség van.
Fontos a város kulturális életében, valamint a pontos és jól működő városi szintű
kommunikáció kialakításában, hogy a feladatok kiosztása és elvégzése egyértelmű legyen.
Az egységesen képviselt programok és szellemi irányok erősítik a tiszta tájékoztatást és az
előre elkészített tervezés gördülékenyebbé teszi a programok, események szervezését,
lebonyolítását.
Javaslat az intézmény feladatellátásának konkretizálására és a strukturális átalakításokra:
1. Közművelődés: A 2009. januárjától a közművelődési feladatok újra az önkormányzat
feladatkörébe kerültek vissza. A 10 évig vállalkozásban végzett kulturális
feladatellátás során az egyéb rendezvényszervezések a Polgármesteri Hivatalon belül
és a Tourinform Iroda bevonásával történt. A jól-rosszul működő gyakorlat sokszor
szervezési zavarokat okozott, ezért javaslom, hogy az intézményünk teljes egészében
kapja meg a város kulturális rendezvényeinek szervezését, melyben az önkormányzat,
mint fő szervező szerepel. Célszerű lenne és a hatékony működést segíti a
rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényalap átadása intézményi hatáskörünkbe, így
az anyagi lehetőségek tükrében a szervezés és lebonyolítás pénzügyileg is
szabályozott és tervezhetővé válna.
Az intézményünk feladatkörébe javasolt feladatcsoportok:
- Városi fesztiválok (Sajt- és Túró Fesztivál, Halfőző Verseny, stb.)
- Városi ünnepségek (március 15, augusztus 20, október 23, stb.)
- Turisztikai kiállítások (belföld-külföld)
- Testvérvárosi kapcsolatok
- Városi emlékművek, kegyhelyek gondozása, figyelemmel kísérése (a Zöldpark
vagy a Gyomaszolg bevonásával)

2. Turisztika: A Tourinform Iroda több mint tíz éves működése nem hozta meg a hozzá
fűzött reményeket, ennek oka elsősorban a szabályozási megkötések. Az irodahálózat
alaptevékenysége a tájékoztatás, mely mellett nem végezhető turisztikai szervezés. Át
kell gondolni a későbbiekben, hogy ilyen feltételekkel marad-e a város ebben az
országos hálózatban. A turisztikai erővonalai Gyomaendrődnek változnak, illetve a
korábban megrajzolt erősségek szerepüket vesztik, arányuk csökken. A fürdőfejlesztés
eredményeként az iroda a Ligetfürdő bejáratához került, bízva abban, hogy a
turistaforgalom elsődleges célpontja a termálfürdő lesz. A valóságban a fürdő mellett
más jellegű turisztikai pontok alakultak ki, melyek sok esetben a település másik
végében helyezkednek el (Pájer Kemping, Holtágak turizmusa, stb.). A város főtere a
református templom környéke, ennek erősítése a turizmus feladata is.
Javaslom, hogy a Tourinform Irodát költöztessük be a Katona József Művelődési
Központ utcai épületének üres irodáiba. A telephely változtatásnak nemcsak turisztikai
okai vannak, hanem költségmegtakarítási oldala is. Első sorban a város központjába
helyezett iroda, a kulturális intézmény (közösségi színtér) épületében a turisztikai
attrakciók szomszédságában (Városi Képtár, Nyomdaipari Múzeum. stb.) prominens
helyzetbe kerülhet. Természetesen a tájékoztató táblák elhelyezésére nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk és nem csak a Tourinform Iroda tekintetében.
A Tourinform Iroda jelenlegi telephely költségei:
- Iroda épületének bérleti díja: 28.875 Ft/hó
- Energiaköltség (fűtés, világítás, víz): 8.039 Ft/hó
- Internet: 15.833 Ft/hó
Éves szinten ezek a költségek: 632.964 Ft ehhez hozzájárul még az iroda karbantartási és
takarítási költségei, melyek ezzel elérik a 800.000-1.000.000 Ft-ot.

3. Tudományszervezés: A megújult Népházban folytatni kell a tudományos
rendezvények szervezését. A konferencia terem és környezetének kialakítása 2011-ben
is fontos feladatunk. A parkoló megépítésével és a belsőterek modernizációjának
befejezésével a kistérségünkben is jelentős adottságú konferencia terem valósulhat
meg. Az előadások és tudományos rendezvények hozadéka néhány éven belül
mérhetővé válik. A konferencia turizmus és az induló zarándokturizmus bástyája lehet
az endrődi Népház és környezete. Az udvaron lévő (ma raktárnak használt épület)
épület szállásnak kialakítható, valamint a közelben lévő Szent Antal ház kulturális
értéke növeli a helyszín zarándokhely szerepét.
Gyomaendrőd, 2010. december 6.
Tisztelettel:
Dr. Szonda István intézményvezető

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének
meghatározása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság (továbbiakban. ÜOKEB), valamint a
Képviselő-testület novemberi ülésén a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolójának tárgyalásakor felvetődött,
hogy az intézmény szakmai beszámolójának tartalmi követelményeihez a Hivatal dolgozzon ki szempontrendszert.
A Hivatal áttekintette az intézmények szakmai beszámoltatási rendszerét, és az előterjesztésben nemcsak a Városi
Egészségügyi Intézménynek, hanem a többi beszámolási kötelezettséggel bíró intézmény számára is kidolgoztuk a
beszámolók formai és tartalmi szempontrendszerét. A határozati javaslat tartalmazza az egyes intézmények
szakmai beszámolójának szempontrendszerét, az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy melyik intézménynek melyik
testületi ülésre kell beterjesztenie szakmai beszámolóját és azt melyik bizottság véleményezi.
Intézmény

Beszámoló elfogadása

Térségi Szociális Gondozási Központ

Intézményi társulás
decemberi ülése
Közművelődési-, Közgyűjteményi és Turisztikai Képviselő-testület
Szolgáltató Intézmény
novemberi ülése
Határ Győző Városi Könyvtár
Képviselő-testület februári
ülése
Endrődi Közösségi Ház
Képviselő-testület
Novemberi ülése
Városi Egészségügyi Intézmény
Képviselő-testület
Októberi ülése
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Képviselő-testület
Augusztusi ülése
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Intézményi társulás
augusztusi ülése
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Képviselő-testület
Kollégium
Szeptemberi ülése
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Intézményi társulás
augusztusi ülése
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Képviselő-testület
Augusztusi ülése
Nonprofit Kft. által működtetett óvodák
Képviselő-testület
Augusztusi ülése

Beszámoló elfogadását véleményező
bizottság
ÜOKEB
ÜOKEB
ÜOKEB
ÜOKEB
ÜOKEB

ÜOKEB

ÜOKEB
ÜOKEB

Az oktatási intézmények beszámolójának szakmai követelményeit Gyomaendrőd Város Közoktatási
intézményrendszerének működési minőségirányítási programjának 2., 3., 4., és 5., számú melléklete tartalmazza. A
program elérhető városunk honlapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni azzal, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai beszámolójának szempontrendszerét az
Intézményi Társulás 2010. december 15-i ülésén fogadta el.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés elfgadását javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az intézményi beszámolókat
fenntartói jóváhagyás előtt az intézményvezetők ismertéssek meg az
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alkalmazotti kzösséggel.
1. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a Városi Egészségügyi Intézmény szakmai
beszámolójának szempontrendszerét:
1
2.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
Szolgáltatás, gazdálkodás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat,
iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben
bekövetkezett változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2. 3. Teljesítményelemzés szakrendelésekre lebontva
2 4. Pénzmaradvány felhasználása
3.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva:
·
egészségügyi gondnoksághoz tartozó alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség
bemutatása,
·
közalkalmazotti, közreműködői, szabadfoglalkozású státuszok megnevezése óraszámok megjelölésével
4. Az adott évben megvalósult fejlesztések
5.
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
6. Az adott évben benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8
Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Közművelődési-, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézményi beszámoló formai és tartalmi
szempontrendszerének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 78. §-a alapján az alábbiak szerint határozza meg a
Közművelődési-,
Közgyűjteményi
és
Turisztikai
Szolgáltató
Intézmény
szakmai
beszámolójának
szempontrendszerét:
1.
2.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként a
Katona József Művelődési Központ által ellátott
Tourinform Iroda – fesztiválok, városi rendezvények szervezése – által ellátott
Városi újság kiadási tevékenységével kapcsolatos
Népház – Kistérségi Konferenciateremhez kapcsolódó
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum által ellátott
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Gyomai Táj és Alkotóház által ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása,
az igénybe vevők számának alakulása az előző évhez viszonytíva.
3.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása

4.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
5.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
6.
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7.
Az adott évben benyújtott pályázatok
8.
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9.
Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 68. §-a alapján az alábbiak szerint határozza meg a Határ
Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempontrendszerét:
1.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2.
Szolgáltatás
2. 1.
Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása ezen belül a
könyvtári dokumentumállomány változásának, az állománygyarapításra fordított összeg, könyvtárhasználók
számának alakulása az előző évhez viszonyítva, rendezvények bemutatása
3. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása – informatikai ellátottság - szervezeti egységekre lebontva
5.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Endrődi Közösségi Ház intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 78. §-a alapján az alábbiak szerint határozza meg az
Endrődi Közösségi Ház szakmai beszámolójának szempontrendszerét:
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1.
2.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások
2. 2.
Az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása, az igénybevevők számának
alakulása az előző évhez viszonyítva
3.
Gazdálkodás bemutatása, a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
4.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása
5.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és
szolgáltatást végzők áremelési kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények közül a
2011. évben alkalmazandó díjtételek vonatkozásában egyetlen egy intézmény fordult kérelemmel a Tisztelt
Képviselő-testület felé.
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézményvezetője a Katona József Művelődési
Központ, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában
2011. évben is a 2010. évre megállapított díjakat kívánja alkalmazni (Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
498/2009. (XII. 21.) Gye. Kt. határozata szerint).
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL tv. 78. §-ában
foglaltak alapján a működési feltételek biztosítása és meghatározása Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
feladatai közé tartozik, így a Képviselő-testület jogosult az alkalmazott térítési díjak összegét megállapítani.
A Népház konferenciatermének, klubtermének és biliárd termének bérleti díjait 2011. január 1-től az alábbi
összegekkel kívánja jóváhagyatni (a konferencia terem bérleti díjai megegyeznek a Katona József Művelődési Ház
kistermének 2010. január 1-jétől alkalmazott bérleti díjainak összegeivel):
1. Rendszeresen működő civil szervezetek részére:
Konferencia terem
fűtés nélkül
fűtéssel
Klubterem
fűtés nélkül
fűtéssel
Biliárd terem
fűtés nélkül
fűtéssel

950 Ft/óra
1.350 Ft/óra
600 Ft/óra
900 Ft/óra
800 Ft/óra
1.200 Ft/óra

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra
2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek belépődíjas rendezvényei részére:
Konferencia terem
fűtés nélkül
3.700 Ft/óra
fűtéssel
4.200 Ft/óra
Klubterem
fűtés nélkül
2.000 Ft/óra
fűtéssel
2.900 Ft/óra
Biliárd terem
fűtés nélkül
2.500 Ft/óra
fűtéssel
3.500 Ft/óra
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra
3. Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyamok, gyűlések, fórumok…):
Konferencia terem
fűtés nélkül
fűtéssel
Klubterem
fűtés nélkül
fűtéssel
Biliárd terem
fűtés nélkül
fűtéssel
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1.600 Ft/óra
2.000 Ft/óra
800 Ft/óra
1.200 Ft/óra
1.000 Ft/óra
1.500 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra
A Közösségi Házat működtető Templárius Alapítvány (Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 498/2009. (XII.
21.) Gye. Kt. határozata szerint), a Varga Lajos Sportcsarnokot működtető Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium (Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 120/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozata szerint), valamint
a Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 279/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata
szerint) vezetője nem kíván a következő évre árat emelni, így 2011. évben is a 2010. évre megállapított díjakat
kívánja alkalmazni.
Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Népház bérleti díjait az alábbi összegekkel fogadja el 2011. január 1-jétől:
Konferencia terem
Klubterem
Biliárd terem

fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel

950 Ft/óra
1.350 Ft/óra
600 Ft/óra
900 Ft/óra
800 Ft/óra
1.200 Ft/óra

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra
2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek belépődíjas rendezvényei részére:
Konferencia terem
Klubterem
Biliárd terem

fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel

3.700 Ft/óra
4.200 Ft/óra
2.000 Ft/óra
2.900 Ft/óra
2.500 Ft/óra
3.500 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra
3. Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyamok, gyűlések, fórumok…):
Konferencia terem
Klubterem
Biliárd terem

fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel

1.600 Ft/óra
2.000 Ft/óra
800 Ft/óra
1.200 Ft/óra
1.000 Ft/óra
1.500 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék: 770 Ft/óra
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény vezetője a Katona József Művelődési Központ, azEndrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény, valamint a Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában, a Déryné Közösségi Házat működtető
Templárius Alapítvány vezetője, a Varga Lajos Sportcsarnokot működtető Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium intézményvezetője, valamint a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője 2011. évben is a 2010. évre
jóváhagyott bérleti díjakat alkalmazza.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 01.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi Hulladékgazdálkodási terv elfogadása II. forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. november 4-i ülésén elfogadta a Helyi Hulladékgazdálkodási tervet, és döntött arról is,
hogy rendeletet alkot a kihírdetéséről. A Hulladékgazdálkodási terv a megyei, és a szomszédos települési
önkormányzatok mellett közmeghallgatás keretében a helyi lakosság számára is ismertetésre került. Ezen kívül
Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapján is megtekinthető.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Az első fordulós tárgyalást követően
módosító javaslat nem érkezett.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészült a Hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet
tervezete.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az SZMSZ 19. § (8) bekezdése alapján a rendelettervezet elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az SZMSZ 19. § (8) bekezdése alapján a rendelettervezet elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület
számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az SZMSZ 19. § (8) bekezdése alapján a rendelettervezet elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Helyi Hulladékgazdálkodási terv elfogadása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2010. (….) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási tervről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A település hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete határozza meg.
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Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. ……………. lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a 2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …./2010. (…) önkormányzati rendelethez
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Regionális Hulladékkezelő Kft. beszámolója
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2010. június 1-je óta a Regionális Hulladékkezelő Kft. üzemelteti a gyomaendrődi hulladéklerakót. 2010. július 13-ig a cégbírósági bejegyzésig - a kft. előtársaságként működött. A kft. ügyvezetője beszámolót készített a 2010. június
1.- 2010. szeptember 30. közötti időszak működéséről, mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A
gazdasági társaság taggyűlése 2010. december 14-én tárgyalja a beszámolót, és az alapján meghatározza a jövő
évi hulladékbefogadási díjak mértékét, valamint a kft. által a tulajdonos önkormányzatok részére fizetendő bérleti díj
összegét.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 2010. december 14-i ülésén úgy döntött, hogy sem a
hulladékbefogadási díjak mértéke, sem a tulajdonos önkormányzatok részére fizetendő bérleti díj összege nem
változik 2011-ben. Egyebekben a beszámolót elfogadta, azzal, hogy szeretné, ha a 2010. évi működésről szóló
beszámolóban részletesebben kifejtésre kerülne, hogy a költségek pontosan milyen tételekből tevődnek össze.
Kérem, szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a Regionális
Hulladékkezelő Kft. 2010. június 1.- 2010. szeptember 30. közötti időszak
működéséről szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Regionális Hulladékkezelő Kft. beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. június
1.-2010. szeptember 30. közötti időszak működéséről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Regionális Hulladékkezelő Kft.
Szervezeti ábra 2010
FEB tagok
Könyvvizsgáló

Gazdasági ügyintéző

3 fő

Ügyvezető

1 fő

Képviseletek: jogi, stb.

1 fő

Telepvezető
Gépkezelő, sofőr 3 fő
Segédmunkások 7 fő

Adminisztártor, mérlegkezelő
Takarító

1 fő

2 fő

Jogszabályok 2010
Regionális Hulladékkezelő Kft.
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 1
Jogszabály száma:
220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet

Jogszabály megnevezése:
a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól

2

203/2001. (X. 26.)
Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének
egyes szabályairól

3

18/1996. (VI. 13.)
KHVM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges kérelemről és mellékleteiről

4

17/2001. (VIII. 3.) KöM
rendelet

a légszennyezettség és a helyhez kötött
légszennyező források kibocsátásának
vizsgálatával, ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról

5

14/2001. (V. 9.) KöM- a légszennyezettségi határértékekről, a
EüM-FVM együttes helyhez kötött légszennyező pontforrások
rendelet
kibocsátási határértékeiről

6

21/2001. (II.14.) Korm.
Rendelet

A levegő tisztaságának védelméről

7

93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek
megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

8

284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet

9

66/2005. (XII. 22.)
EüM rendelet

10

47/2004. (III. 18.)
Korm. rendelet

11

224/2004. (VII. 22.)
Korm. rendelet

1

12

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól
a munkavállalókat érő zajexpozícióra
vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről
egyes környezetvédelmi jogszabályok
módosításáról
a hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről

45/2004. (VII. 26.) BMaz építési és bontási hulladék kezelésének
KvVM együttes
részletes szabályairól
rendelet

13

23/2003. (XII. 29.)
KvVM rendelet

a biohulladék kezeléséről és a
komposztálás műszaki követelményeiről

14

164/2003. (X. 18.)
Korm. Rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekről

5/2002. (X. 29.) KvVM
rendelet

a települési szilárd hulladék kezelésére
szolgáló egyes létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének
részletes műszaki szabályairól

15

1

16

94/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet

a csomagolásról és a csomagolási
hulladék kezelésének részletes
szabályairól

a települési szilárd és folyékony
16/2002. (IV. 10.) EüM
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
rendelet
követelményekről
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
271/2001. (XII. 21.)
18
valamint kiszabásának és
Korm. rendelet
megállapításának módjáról
17

213/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről

20

22/2001. (X. 10.) KöM
rendelet

a hulladéklerakás, valamint a
hulladéklerakók lezárásának és
utógondozásának szabályairól és egyes
feltételeiről

21

98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről

22

16/2001. (VII. 18.)
KöM rendelet

a hulladékok jegyzékéről

23

2000. évi XLIII.
törvény

a hulladékgazdálkodásról

19

a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól

24

242/2000. (XII. 23.)
Korm. Rendelet

25

54/2003. (IX. 1.)
ESzCsM-KvVM-BM
együttes rendelet

a veszélyes anyagok és a veszélyes
készítmények tulajdonságainak vizsgálati
módszereiről és a vizsgálatok
eredményeinek értékelésérő

26

1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának
ellenőrzésére vonatkozó egységes
eljárásról

27

2000. évi XXV.
törvény

a kémiai biztonságról

28

44/2000. (XII. 27.)
EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól

29

1993. évi XCIII.
Törvény 87.§

A munkavédelemről, egységes
szerkezetben a végrehajtásról szóló
5/1993. (XII.26.) KüM rendeelttel

30

219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

31

10/2000. (VI.2.) KöMEüM-FVM-KHVM
együttes rendelet

A felszín alatti víz és a földtani közeg
minőségi védelméhez szükséges
határértékekről

32

25/1996. (VIII. 28.) NM
rendelet

Az egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés és munkakörülmények
általános egészségügyi követelményeiről

2

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
10/1995. (IX.28.)KTM
aegyes termékek környezetvédelmi
33
rendelet
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. Törvény
végrehajtásáról
34

1993. évi XCIII. Tv.

A munkavédelemről

35

6/1990. (IV.12.)
KÖHÉM rendelet

A közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről

36

2/1998. (I.16.)MüM
rendelet

A munkahelyen alkalmazandó biztonsági
és egészségvédelmi jelzésekről

37

1995. évi LVI.
Törvény

Környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról

3

104.
Módosítás:

274/2002. (XII. 21.) Korm. Rendelet,
271/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
39/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet

50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet,
7/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet

349/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet,
36/2006. (II. 20.) Korm. Rendelet,
274/2002. (XII. 21.) Korm. Rendelet,
120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

92/2007. (XI.28.) KvVM rendelet

4

188/2006. (IX. 5.) Korm. Rendelet,
37/2006. (II. 20.) Korm. Rendelet,
195/2002. (IX. 6.) Korm. Rendelet

313/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet
232/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet,
364/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet

20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet

192/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet
22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet,
10/2002. (III. 26.) KöM rendelet

169/2007. (VI. 28.) Korm. Rendelet,
365/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
64/2008. (III.28.) Korm. rendelet

7/2007. (VI.28.) EüM-KvVM-ÖTM e.
r.

24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet
2007. évi LXXXII. Tv.
52/2007. (XI. 30.) EüM rendelet
26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet
60/2005. (XII. 20.) EüM rendelet
1/2005. (I. 7.) EüM rendelet
38/2008. (X. 3.) EüM rendelet
1997. évi CII. Törvény
367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

219/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet

5

102/2007.(XII.27.) KvVM rendelet

2004. évi XXVIII.tv.
70/2007. (VIII.2.) GKM rendelet

15/2004. (IV.19.) FMM rendelet

2005. évi CXIX törvény

6

Komposztálás fejlesztése

GORE™-COVER KOMPOSZTÁLÁSI RENDSZER - PROFIKOMP®
Membrántakaróval takart, EU-konform zárt rendszerű, irányított levegőztetésű
prizmakomposztálás.
•
•
•
•
•
•

Számítógéppel vezérelt oxigén és hőmérséklet szabályozás a komposztálás során.
Optimális körülmények a komposztálásban résztvevő mikroorganizmusok
számára.
Nincs szagemisszió a komposztálás során (zárt rendszer).
Alacsony energiaigény és üzemeltetési költség.
Rövid komposztálási időtartam (4 hét).
Mobil komposztrendszer, a hulladék a keletkezési helyén ártalmatlanítható

Profikomp® irányítástechnikai szoftver
A szoftver szabályozza és kontrollálja az aerob bomlási folyamatok során, a
hőmérsékletet és az oxigén szintet. A mért adatok folyamatos mentése megkönnyíti a
prizma törzskönyv vezetését.

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű Üzemeltetési szerződésének 1. sz.
módosítása
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
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 (a
továbbiakban: Tulajdonosok) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján Társulást hoztak létre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztasági és település tisztasági
feladatuk biztosítása érdekében.
Az együttműködés keretében létrejött a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, amelyet 2010. június 1-je óta
a Tulajdonosok által létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft. üzemeltet. Az üzemeltetési szerződés IV. 1. pontja
szerint a Regionális Hulladékkezelő Kft. az éves bérleti díj összegét a Tulajdonosok által megjelölt számlaszámokra
fizeti meg. Mivel 2004-ben a beruházás megvalósulását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint
gesztor visszaigényelte az ÁFA-t, ezért 10 évig, azaz 2014-ig adóköteles bevétele kell, hogy keletkezzen, ellenkező
esetben ÁFA visszafizetési kötelezettség keletkezik. Erre való tekintettel szükségessé vált az üzemeltetési
szerződés e pontjának módosítása úgy, hogy a Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzata számlájára fizeti meg az
éves bérleti díj összegét, mely az ÁFA befizetése után kerül továbbutalásra a többi Tulajdonos részére. Emellett
meghatározásra került az is, hogy a bérleti díjat két részletben kell teljesítenie a Kft-nek. A szerződés
módosításának tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. A jelenleg hatályos üzemeltetési szerződés pedig
Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapján megtekinthető.
Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának tervezetét a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése a 2010.
december 14-i ülésén elfogadta.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"Üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 8. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének
teljesítése érdekében elfogadja a Gyomaendrődi Hulladékkezelő mű üzemeltetésére a tulajdonos önkormányzatok
és a Regionális Hulladékkezelő Kft. által 2010. július 27-én kötött üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának
tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
részére működési hozzájárulás fedezetének biztosítása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
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.
Tájékoztatás a pályázatról:
2007. novemberében az első fordulós pályázat benyújtásra került. 2008. májusában a Támogatási Szerződés
megkötése megtörtént. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt az ADVOCATA Kft készítette el, a kiviteli tervek
elkészítésére 2009. májusában kötött a Társulás szerződést a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft-vel.
2010. januárjában a 2. fordulós pályázatot benyújtotta a Társulás, mely elutasításra került jogosultsági kritériumok
nem teljesítése miatt. 2010. júliusában a második fordulós pályázat újbóli benyújtására nyílt lehetőség. A Projekt
elszámolható költségei összesen: 1.525.991.604,- Ft (támogatás mértéke: 100 %.) Gyomaendrőd települési
felhagyott hulladéklerakó rekultivációja beruházási költsége: 103.955 eFt.
A Társulás működéséhez a tagok hozzájárulása szükséges.
Az elmúlt évvel megegyező mértékű működési hozzájárulást, 50 Ft/állandó lakos összegben kell megfizetni az
önkormányzatoknak.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás részére működési hozzájárulás
fedezetének biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodása szerint 50 Ft/ lakos működési hozzájárulás fedezetét biztosítja a 2011. évi költségvetési
rendeletében
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében 2010. márciusában megalakult a Közép-Békési
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.
A Társulási megállapodás módosítása vált szükségessé a jogszabályok változása miatt, valamint a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal észrevételének figyelembe vételével.
A Társulási megállapodás módosítását minden tagtelepülés képviselő-testületének el kell fogadnia minősített
többséggel.
A megállapodás módosítás tervezete mellékelve.
A Társulásnak elfogadott költségvetéssel kell rendelkeznie.
A 2010. évi és a 2011. évi költségvetés tervezete mellékelve. A társulás bevételeit a tagok működési hozzájárulása
adja, a tagi hozzájárulás mértékét a Társulási Megállapodás szabályozza. A működési hozzájárulás mértéke 2011.
évben az érintett település által 2013. évben várható ivóvízfogyasztás szorozva 3,50 Ft-tal. A társulás
munkaszervezetének 2011. évi kiadásait előreláthatóan pályázatban el lehet majd számolni, de meg kell előlegezni.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

1. döntési javaslat
"Társulási megállapodás módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Tagi hozzájárulás mértéke"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagi
hozzájárulás mértékét 3,50 Ft/m3 , azaz 1.797.530 Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulást belvízvédekezéshez szükséges
szivattyú beszerzése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szarvasi Védelmi Irodája megkereste a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulást belvízvédekezéshez szükséges szivattyú beszerzése céljából, hivatkozva a Vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. tv. és az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997.(VII.17.) KHVM rendeletben
meghatározott önkormányzatok belvízkár-elhárítási feladataira. A rendelkezésre álló eszközállományt javasolják
fejleszteni Társulati önerő vagy pályázati lehetőség kihasználásával , és a szivattyúk beszerzésében kérnek
segítséget. A megvásárolt szivattyúk szarvasi telephelyen kerülnének elhelyezésre, tárolásra. A szükség szerint
használnák a beavatkozó tűzoltók a kistérség bármely településén.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. évi költségvetésbe
kerüljön beépyítésre egy szivattyú vásárlása.

Döntési javaslat
"Szivattyú beszerzés "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással
közösen szivattyúbeszerzésekben. Az önkormányzat településünk belvízvédekezési feladatainak jobb ellátás
érdekében 1 db szivattyú beszerzését tervezi, amelyre 2011. évi költségvetési rendeletben biztosít fedezetet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fontos feladatnak tekintette a kerékpárosok biztonságos közlekedés
feltételeinek megteremtését mind belterületen, mind külterületen.
Ebben az évben 2,5 km kerékpárút épült.
A közlekedés biztonságának fejlesztésére pályázatok kerültek, kerülnek kiírásra. A pályázaton általában építési
engedély birtokában, vagy legalább tervdokumentáció birtokában lehet pályázni.
1. tájékoztató Kerékpárút tervek készítéséről
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában ebben az évben elkészült az Endrődi Hármas-Körös híd
felújítása. A beruházás részét képezte, hogy a mederhíd szerkezetén elkészült a kerékpárút.
A Hármas-Körösön túl hétvégi házas üdülőterületek vannak, Nagylapos és Kocsorhegyi lakott területekről nap, mint
nap járnak be kerékpárral dolgozni, iskolába, az ún. Pájer-strandra sok fiatal jár nyáron – mindezek indokolttá illetve
szükségessé teszik, hogy kerékpárút tovább épüljön.
A Gyomaendrőd, 46. sz. közút melletti kerékpárút engedélyes tervének elkészítésére - az Endrődi Hármas-Körös
hídhoz vezető közúti töltéseken a jobb- és a balparti árvédelmi töltések között (II. ütem), a közúti hídon
megépült szakasz kivételével – szerződést kötöttünk a Transzprojekt Kft-vel.
Az építési engedély kérelmünket benyújtottuk a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, az eljárás folyamatban van. Az
engedélyezési eljárás során a Magyar Közút előírásait figyelembe véve Mezőtúr irányában tovább tervezésre kerül a
kerékpárút.
A kerékpárút tervbírálata is megtörtént és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselői és a felkért
szakértők támogatták a benyújtott tervet, úgy foglaltak állást, miszerint a Pajer strandbejárat és a Hídfő között
történjen meg a kerékpárút kialakítása kétoldali egyirányú kerékpárúttal.
A Közop pályázat a külterületi kerékpárút építését támogatja, max. 200 m belterületi csatlakozással.
A módosításra kerülő tervek szerint a Hídfőig belterületi szakasz kerül kiépítésre. A töltésen térkő burkolat kerül
kialakításra, így a töltésmozgás miatti károk könnyebben javíthatóak. A kerékpárút kezelését az önkormányzat
vállalja.
A Fő úton a Kodály utcától a bal parti töltésig (I.ütem), valamint a jobb parti töltéstől az olajosok útjáig (III. ütem)
évekkel ezelőtt elkészítettük a kerékpárút terveit.
A már megtervezett és engedélyezett, belterületi szakasz (I.ütem) - 3,0 m. a külterületi szakasz –(III.ütem) - 2,70 m
széles, és a hídon a hasznosítható szélesség 2,10.
A jelenlegi (II.ütem) tervezésnél a hídon megvalósult kétoldali egyirányú kerékpárút nyomvonalát követve Endrőd
felé 50 m, Mezőtúr felé 300 m hosszban került megtervezésre. a töltésben támfal építése mikrocölöpös alapozással,
a kerékpárút hasznos szélessége 1,60-1,60 m
A forgalom átvezetése a megtervezett kerékpárutakról a tervezés alatt álló szakaszokra – forgalomtechnikai
eszközökkel - táblázással történik.
Tekintettel arra, hogy a tervezett szakaszon megoldható a kerékpáros forgalom biztonságos továbbvezetése, a
tervezett szakasz a nagy forgalom miatt kiemelten veszélyes a kerékpáros forgalom számára, ezért a Tervbírálati
Bizottság véleménye szerint a két töltés közötti szakasz önmagában is fontos és szükséges, a belterületen tervezett
szakasz (Hídfő utca) szintén része lehet a pályázatnak.
2. Pályázati lehetőség - Csomópont átépítése
A Nemzeti fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázatot hirdetett
az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésére.
A KKK-nál megtartott kerékpárút tervbírálaton a 46-os főút és a 443. számú un. Szarvasi út csomópont átalakítása is
felvetődött, és a kerékpárosok biztonságos átvezetésének is a legjobb megoldását adná, a szakértők támogatták a
megvalósítását.
A pályázat meghirdetésekor az Útpénztárból társfinanszírozásra tervezett keretösszeg: bruttó 1.200 mFt. A
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támogatott pályázatok várható száma: 20 - 25 db.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. január 31.
Az Útpénztárból elnyerhető összeg pályázatonként legfeljebb bruttó 80 millió Ft. A minimálisan szükséges önerő 30
%. Abban az esetben, ha nem országos közúti területigényre van szükség, a többlet terület értéke is önrésznek
minősül.
A pályázatot elbírálók a társfinanszírozást a kértnél alacsonyabb mértékben, vagy a kérttől eltérő formában is
megállapíthatják, illetve keret hiányában elutasíthatják.
Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek
1. Építési jellegű beavatkozás (körforgalmú csomópont építése, jelzőlámpás csomópont kialakítása sávbővítéssel,
hagyományos csomópont átépítése sávbővítéssel), amely pályázat céljának és a vonatkozó Útügyi Műszaki
Előírásoknak megfelel.
2. A megvalósítás összköltségébe a területszerzésre, tervezésre és kivitelezésre fordított összegek számítanak
bele.
3. Az önrészben elszámolható az építéshez szükséges – az önkormányzat által felajánlott – földterület értéke, illetve
az önkormányzat által készített tervek költsége, amennyiben közútkezelői hozzájárulással rendelkezik.
4. A létesítmény tervezése során figyelembe kell venni a vakok-, és gyengénlátók, valamint a mozgáskorlátozottak
biztonságos közlekedésének elősegítését.
5. Nem finanszírozható megkezdett beavatkozás.
A kiírás lehetőséget nyújt az Önkormányzatnak, hogy pályázatot nyújtson be a 46-os főút és a 443. számú közút,
Népligeti lejáró csomópont átépítésére. A projekt tervezésének költsége 4 mFt + ÁFA, a kivitelezési munkálatok
összköltsége pedig előreláthatólag bruttó 70-80 mFt (a tavalyi év során Békésen megvalósított beruházás
kivitelezési munkáinak költsége 60 mFt volt). A pályázat keretében tehát lehetőség van arra, hogy január 31-ig csak
tervezésre nyújtsunk be támogatási kérelmet, vagy a tervezési munkák megrendelésével a teljes projekt
megvalósítására. Ebben az esetben viszont szükséges, hogy a Képviselő-testület forrást különítsen el a 2011. évi
költségvetésben a tervezési munkák finanszírozására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a Kerékpárút tervezési munkáiról szóló tájékoztató elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a Kerékpárút tervezési munkáiról szóló tájékoztató elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.

A Hídfőnél lévő balesetveszélyes csomópont átépítésének megvalósítását
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a januári testületi ülésre a tervek,
beruházási költség ismeretében döntsön a pályázat benyújtásáról.

A Hídfőnél lévő balesetveszélyes csomópont átépítésének megtervezését,
megvalósítását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a januári
testületi ülésre a tervek, a beruházási költség ismeretében döntsön a pályázat
benyújtásáról. A tervezési munka fedezetét a 2011. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.

1. döntési javaslat
"Kerékpárút tervezési munkáiról szóló tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kerékpárút tervezési munkáiról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A 2011.évben a pályázat benyújtásának biztosítására az engedélyes tervvel rendelkező szakaszok áttervezését
szükségesnek tartja, a terv elkészítésének fedezetét biztosítja
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Balesetveszélyes csomópontok átépítésére kiírt pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 46-os főút és a 443. számú közút, Népligeti
lejáró csomópont átépítésére.
A projekt előzetes költségvetése:
Összköltség (100%):
85 000 000 Ft
Igényelt támogatás (70%):
59 500 000 Ft
Saját erő(30%):
25 500 000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a tervezési munkák megrendelésére, és utasítja, hogy
a 2011. januári Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a teljes projektre vonatkozó pályázat benyújtására
vonatkozóan, figyelembe véve a tervek függvényében elkészített tényleges kivitelezési költségvetést.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd, Damjanich utca 1. szám alatti tornaterem épület használati
jogának átadása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit közhasznú Betéti Társaság ( Gyomaendrőd, Fő út 67. ) és Hun-Box
Szabadidő Sport Club közös kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő – testületéhez.
A Hétszínvirág-Tüskevár Betéti Társaság Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján a
Gyomaendrőd, Damjanich utca 1. szám alatti tornaterem épületét a 2008. május 6.-án kelt szerződés alapján
ingyenesen használatba vette határozatlan időre Sport és egyéb szabadidős tevékenység céljára.
A használatba adás célja az volt, hogy az épületet - megfelelő pályázati forrás megléte mellett – együttműködő felek
helyreállítsák, felújítsák, bővítsék, majd a lakosság előtt megnyissák sport és szabadidős tevékenység biztosítására.
A pályázat nem nyert. A betéti társaság 2010. május 5.-én együttműködési megállapodást kötött az épület
használatára a Hun-Box Szabadidő Sport Clubbal.
A Hétszínvirág -Tüskevár Bt. a Hun-Boksz Szabadidő Sport Clubbal közösen a használati szerződés 5. pontjára
hivatkozva kérik a T. Képviselő – testületet, hogy szíveskedjen hozzájárulását adni ahhoz, hogy a Hun-Box
Szabadidő Sport Club változatlan feltételek mellett a használat jogát 2011. január 1. napjától átvegye.
A Hun-Box Szabadidő Sport Club vállalja az önkormányzattal történő együttműködést az épület teljes körű,
helyreállítását, felújítását, bővítését célzó pályázat benyújtásában és megvalósításában.
A kérelem kitér arra, hogy az épület tetőszerkezetének megerősítése az elkészült állapotterv alapján sürgető. Ha ez
nem sikerül pályázati úton, akkor saját forrásból kell biztosítani a szükséges munkák elvégzését.
A használati szerződés 8. pontja szabályozza a használó speciális kötelezettségét, mely szerint az ingatlanon belső
felújítási és karbantartási munkálatokat a használó köteles a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájékoztatása
mellett elvégezni.
A Hun-Box Szabadidő Sport Clubbal kötendő használati szerződésben javaslom szabályozni az önkormányzattal
történő együttműködést az épület teljes körű, helyreállítását, felújítását, bővítését célzó pályázat benyújtásában és
megvalósításában. Továbbá a sport club vállaljon kötelezettséget az épület tetőszerkezete megerősítése
legszükségesebb mukáinak elvégzésére az elkészült állapotterv alapján. A spor club végezze el a tetőfedést
biztosító sérült, vagy hiányzó cserepek cseréjét, pótlását, az ereszcsatornák tisztítását, javítását.
Az előterjesztéshez mellékelve lett a kérelem és a Hétszínvirág – Tüskevár Bt.-vel kötött használatba adási
szerződés.
A használatba adás kockázat elemzése
Előnyök
Az épület a továbbiakban is használatba lesz. Ezáltal az
állagromlás megakadályozható.
Az egyesület a használatba adási megállapodás
feltételeinek megfelelően biztosítja a lakosság számára a
tornaterem használatát.

Hátrányok
Az ingyenes használat révén nem keletkezik árbevétele
az önkormányzatnak
A főbb szerkezeti elemek, így a tetőszerkezet felújítását
el kell végezni. Amennyiben erre pályázati úton a közel
jövőben nem lesz lehetőség, akkor az önkormányzat
költségvetését terheli a felújítás kiadásai.

A Véleményező Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő testület elé.
Döntéshozói vélemények
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Véleményező Bizottság 5 igen szavazat mellett javasolja
a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Damjanich utca 1. szám alatti tornaterem épület használati jogának átadása."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Damjanich utca 1.
szám alatti tornaterem épület használati jogát a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit közhasznú Betéti
Társaság ( Gyomaendrőd, Fő út 67. ) és Hun-Box Szabadidő Sport Club közös kérelemnek helyt adva átadja a HunBox Szabadidő Sport Clubnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.)KT rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján.
A Hun-Box Szabadidő Sport Clubbal kötendő használati szerződésben a 14/2003.(VI.5.)KT rendelet 1. számú
használati szerződés melléklete szabályozásain túl az alábbiak kerülnek kikötésre:
1. A sport club kötelezettséget vállal az önkormányzattal történő együttműködésre az épület teljes körű,
helyreállítását, felújítását, bővítését célzó pályázat benyújtásában és megvalósításában.
2. A sport club kötelezettséget vállal az épület tetőszerkezete megerősítése legszükségesebb mukáinak elvégzésére
az elkészült állapotterv alapján. A sport club köteles el végezni a tetőfedést biztosító sérült, vagy hiányzó cserepek
cseréjét, pótlását, az ereszcsatornák tisztítását, javítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséhez a Magyar Horizont Energia Kft. által
felajánlott kártalanítás
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Horizont Energia Kft. ( 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. szám ) megbízásából a Geoflame Kft. ( 3100
Salgótarján, Mártírok útja 4. ) HHE-Endrőd-1-HHE-Gyoma-2-HHE-Déva-2- MOL Dévaványa Gyűjtő DN100, PN100
bar gázvezeték által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséhez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulását kéri. Összesen 17 db ingatlant érint, amely
többségében külterületi út.
Kérelmüket A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 38. § (3)-(5) bekezdése alapján nyújtották be.
A törvény rendelkezései értelmében az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a
bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen,
jeleket helyezzen el. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet e tevékenységével és az
ingatlan rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a
bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.
Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A
szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban keletkezett kárt megtéríteni. A szolgalom
alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről a bányavállalkozónak az ingatlan tulajdonosával
(vagyonkezelőjével, használójával) ajánlat megküldésével kell az egyezség létrehozását megkísérelnie.
Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a bányavállalkozó kérelmére a
közigazgatási hivatal állapítja meg. A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell
alkalmazni. A megállapodáson és a hatósági határozaton alapuló jog a Ptk. 108. § és 171. §-ában, valamint az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. §-ának f) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása
során azonos megítélés alá esik.
A Geoflame Kft. mellékelte a bányaszolgalmi jog alapításához szükséges iratokat.
Az aláírásra megküldött megállapodásokból és jegyzőkönyvekből egy példány mellékelve lett az előterjesztéshez. A
többi érintett ingatlanra vonatkozó megállapodás és jegyzőkönyv szerkezetében azonos eltérés az ingatlanok
adataiban, valamint a kártalanítás összegében van.
Az érintett zömében külterületi utak illetve a néhány csatorna és árok többségében a gyomai külterületen található
„Előhalom”, „Nagyállás” és „Csergettyű lapos” közelében, kettő út, pedig az endrődi külterületen nagylaposi
területrészen helyezkedik el.
Az ingatlanok a törvényi szabályozás szerint forgalomképtelenek. A kártalanításra összesen 281.900 Ft lett
felajánlva. A kártalanítás fajlagos értékéket 50 Ft/m2 árral határozták meg. A mellékelt táblázat részletesen
tartalmazza az egyes ingatlanok meghatározását, a bányaszolgalmi joggal érintett területek nagyságát és a
felajánlott kártalanítás összegét.
Forgalomképtelen vagyon hasznosítása, megterhelésének engedélyezése Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A Véleményező Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő –
testület elé.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Véleményező Bizottság 5 igen szavazat mellett javasolja
a határozati javaslat elfogadását.
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Döntési javaslat
"Bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséhez a Magyar Horizont Energia Kft. által felajánlott kártalanítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülte elfogadja a Magyar Horizont Energia Kft. alábbiakban részletezett
kártalanítási ajánlatát. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan területrészek
kártalanításának célja: bányaszolgalmi jog bejegyeztetése a HHE-Endrőd-1-HHE-Gyoma-2-HHE-Déva-2- MOL
Dévaványa Gyűjtő DN100, PN100 bar gázvezeték által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra.
Helyrajzi szám

Művelési ág

02383/5
02374
01157
01105/18
01105/13
01033
01046
01047
01034/13
01013
0952
0957
0963
0966/7
0969
0976
0977/7
Összesen:

Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett csatorna
Kivett út
Kivett közút
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett árok
Kivett út
Kivett út
Kivett csatorna

Érintett terület
nagysága (m2) Kártalanítás összege Ft
240
12000
761
38050
401
20050
170
8500
233
11650
1199
59950
128
6400
175
8750
227
11350
555
27750
102
5100
472
23600
296
14800
93
4650
211
10550
146
7300
229
11450
281.900

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat
megtegye, és a megállapodásokat aláírja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bónomzug Vizéért Egyesület kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bónomzug Vizéért Egyesület kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához. Az egyesület a 2000.
március 10. kelt haszonbérleti szerződés alapján bérli a Bónom-zugi holtág, valamint a Soczó-Bónom-zugi
összekötő csatornát. A haszonbérlet határozott időre szól, 2014. december 31. napjáig.
A Bónomzug Vizéért Egyesület a kérelmében leírja, hogy a holtág megközelítését biztosító „olajosok útja” útjavítási
munkáit kívánják elvégezni a téli útkárok megelőzése érdekében, és ezen kiadások ellentételezéseként kérik a
költségek figyelembevételét a 2010. évi környezetvédelmi hozzájárulás elszámolása során, vagy azok beszámítását
a 2010 évi haszonbérleti díjba.
Az egyesület elnöke szóban tájékoztatott arról, hogy a kérelem aláírásától eltelt időszakban az útjavítási munkák el
lettek végezve 500 eFt-os értékben. Továbbá elmondta, hogy az elvégzett útjavítási munkák költségének a
kérelemben szereplő 2010. évi környezetvédelmi hozzájárulásban való elszámolása félreértés, az egyesület a 2010.
évi haszonbérleti díjba szeretné beszámíttatni. A 2010. évi haszonbérleti díj összege bruttó 399.721,- Ft.
Az egyesület pályázatot nyújtott be a 2010 évi környezetvédelmi célú kiadásainak részbeni fedezetére.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
környezetvédelmi alapból 500 eFt támogatást ítélt meg.
Az egyesület a 2009 évi egyszerűsített beszámolója alapján 267 ezer forint eredményt ért el.
Az egyesület bevételei az alábbiak szerint alakultak 2009. évben:
Tétel megnevezése
Összeg
ezer Ft-ban
Pénzügyileg rendezett bevételek
12.676
Ebből: - támogatások
6.030
- alapítói
4.524
- központi költségvetési
488
- helyi önkormányzati
1.018
- tagdíj
3.648
- egyéb bevételek
2.998
A tagdíj bevétel összetétele 2009 évben:
Megnevezés
Összeg Ft-ban
Belépő
300000
Éves
2968000
Jogfenntartó
380000
A kérelem támogatásával az egyesület kiadásai csökkennek, ezzel szemben az önkormányzat költségvetési
bevételtől esik el.
Az elvégezett munkák beszámításának támogatása esetén a 2010 évi bérleti díj összegének mértékig javaslom
elismerni a költségeket. Ez alapján az egyesület gyakorlatilag 2010. évre nem fizet bérleti díjat.
A Véleményező Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő testület elé.
Döntéshozói vélemények
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Véleményező Bizottság 3 igen és 2 nem szavazat mellett a "B"
alternatíva elfogadását javasolja a T. Képviselő - testületnek.

Döntési javaslat
"Bónomzug Vizéért Egyesület kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Bónomzug Vizéért Egyesület kérelmének helyt ad.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egyesület által az önkormányzati tulajdonú külterület 2832 és 2780
hrsz.-ú utakon ( „olajosok útja” ) elvégzett számlákkal igazolt és a helyszínen ellenőrzött útjavítási munkákat
beszámítja a 2000. március 10. kelt haszonbérleti szerződés alapján a Bónom-zugi holtág, valamint a
Soczó-Bónom-zugi összekötő csatorna bérletére megállapított 2010. évi haszonbérleti díj ( 399.721,- Ft )
összegének mértékéig a számviteli szabályoknak megfelelően.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Bónomzug Vizéért Egyesület kérelmének ne ad helyt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egyesület által az önkormányzati tulajdonú külterület 2832 és 2780
hrsz.-ú utakon ( „olajosok útja” ) elvégzett útjavítási munkákat ne számítsa be a 2000. március 10. kelt
haszonbérleti szerződés alapján a Bónom-zugi holtág, valamint a Soczó-Bónom-zugi összekötő csatorna
bérletére megállapított 2010. évi haszonbérleti díjba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi
finanszírozási helyzetéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal gazdálkodásáról 2010. november 30. napjáig terjedő
időszak vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának áttekintése:
Személyi juttatások és járulékok alakulása:
2010. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál.
A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a IV. számú rendeletmódosítást követően a személyi juttatások
közel 92 %-ban, az időarányosnak megfelelően teljesültek.
A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázatnál a IV. számú rendeletmódosítással kap előirányzatot a külső
személyi juttatások között megjelenő teljesítési összeg (ez a dologi kiadások között megtervezett összegből
közel 15.000 E Ft-os átcsoportosítást jelent). A Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú
foglalkoztatottak után járó támogatás összege jelen rendeletmódosítás alkalmával kerül előirányzatosításra a
személyi juttatások közé, a kifizetésekhez most történik meg a forrás hozzárendelése.
Dologi kiadások alakulása:
A dologi kiadások teljesítése meghaladja az éves betervezett összeget. Ezt a teljesítési arányt jelentősen torzítják az
alábbi tényezők:
Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek összege 13.046 E
Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van
megtervezve, hanem a pénzmaradványban.
A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének egyik lépéseként
megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve ezzel párhuzamosan az áfa
bevételek és visszatérülések között is). A IV. számú rendeletmódosítással történik meg a teljesítéshez
igazodó előirányzat rendezés.
A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 90%-os teljesítést mutat. A
dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a közutak fenntartása szakfeladaton (hó
eltakarítás bruttó 1.600 E Ft összegéből adódóan), az ár-és belvízvédekezés szakfeladaton a teljesítés 2.000
E Ft-tal haladja meg a módosított előirányzat összegét, illetve a hivatali igazgatási szakfeladaton az
államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési kiadásoknál (itt jelenik meg a Fő út és Bajcsy út kiviteli
tervdokumentációjának 3.500 E Ft + áfa összege, melynek fizetési határideje 2010. 08. 18.-a volt, teljesítés a
vállalkozó részéről nem történt még). A szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatásnál jelentkező
AROP pályázattal (portálhasználat és előkészítés költsége) kapcsolatos tételek (3.370 E Ft) jelen
rendeletmódosítás alkalmával kapnak előirányzatot (a fejlesztések között megtervezett összegből). Ezt
követően a teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket fogja mutatni. A szúnyoggyérítés szakfeladat
teljesítési adata jóval meghaladja (több mint 3.500 E Ft-tal) az előirányzat összegét, ennek rendezésére a IV.
rendeletmódosítás alkalmával kerül sor. Az energia jellegű kiadások a szezonalitásnak megfelelően
teljesültek.
A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor kamatfizetésre 35.016 CHF
és 33.311 CHF értékben. A kötvény után fizetendő alacsony kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez
képest a kamatkiadásoknál jelentős megtakarítás realizálható.
Támogatásértékű működési kiadások alakulása:
A támogatásértékű működési kiadások között teljesült többek között a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó önerők
összegei, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez biztosított hozzájárulás összege, az
árvízkárosultak részére nyújtott önkormányzati támogatás, a CKÖ részére pályázati pénzeszköz megelőlegezéséhez
kapcsolódó támogatásértékű kiadás (az Önkormányzat által megelőlegezett 1.800 E Ft összegű tartozásból a
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Kisebbségi Önkormányzat 1.287 E Ft-ot rendezett), a Hulladéklerakó 2009. évi díjkompenzációjának települések felé
történő elszámolásának összegei, illetve a Kompetencia alapú pályázathoz és a Könyvtár TIOP-os pályázatához
kapcsolódó támogatás megelőlegezés összegei.
Működési célú pénzeszköz átadás alakulása:
A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek jelentek meg: A Liget Fürdő Kft.
április 30-ig felhasználta az éves támogatási keretet, azaz a 25.000 E Ft-ot, illetve a májusi testületi ülést követően
megtörtént a Fürdő részére a 2009. évi gazdálkodás során elszenvedett vagyonvesztés helyreállítását szolgáló
19.415 E Ft átutalása. A szeptemberi Képviselő-testületi döntés értelmében a Liget Fürdő 2010. évi
gazdálkodásához további 15.000 E Ft összegű működési többlettámogatáshoz jutott, melyet a Fürdő a vizsgált
időszak végéig teljes egészében igénybe vett. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a
Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatás, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a
Sport, az Ifjúsági alapból és az Idegenforgalmi alapból megítélt támogatások összege.
Felújítási, felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások teljesítése:
Az első 11 hónapban felújítási munkákra a hivatal 110.461 E Ft összeget fordított. A felújítások között teljesült:
A Városi örökség pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, Kner Imre Gimnázium könyvtár
épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása) kiviteli munkái július végén kezdődtek,
az eddig felmerült több mint 18.000 E Ft a kiviteli terv, a szükségletfelmérés költségét, a városháza
tetőszerkezetéhez és homlokzatához kapcsolódó részszámla összegét, a Gimnázium Könyvtárépülete
végszámlájának összegét, valamint a műszaki ellenőr díját tartalmazza. 2010. decemberében a sétány
kialakításának számláját teljes egészében önerőből kellett rendezni, illetve december 20-a körül a
tetőszerkezet és a homlokzat felújításának végszámláját is meg kell előlegeznie az önkormányzatnak. Ezek
a megelőlegezések be nem tervezett kiadások az önkormányzatnál, hiszen ezen számlákra eredetileg
szállítói finanszírozást kértünk. A kifizetésekhez kapcsolódó támogatások összegeihez majd csak a
következő évben jut hozzá az önkormányzat.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épület felújítása (nyílászárók cseréje, mosdók felújítása)
17.757 E Ft összegben,
Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft, illetve 2.514 E Ft összegben valósultak meg
a vizsgált időszakban,
A pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja 17.710 E Ft-ba
került,
A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot fordítottunk,
A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 18.879 E Ft merült fel,
Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál, Fazekasi út bejáró átereszének
cseréje 1.681 E Ft összegben
A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése 3.904 E Ft-ba került,
Kondorosi úti és egyházi iskola előtti buszforduló felújítása,
Városi Könyvtár főelosztó szekrény felújítása.
A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások a vizsgált időszakban bruttó 227.251 E Ft értékben teljesültek az alábbi
fejlesztési tételekre:
AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben
Számítógép vásárlás a Humánpolitikai és a Hatósági Osztályra 982 E Ft
Klíma vásárlás az Iktatóba 138 E Ft
Salgo polc az Irattárba 290 E Ft
Tűzbiztos iratszekrény vásárlás 356 E Ft-ért
Taninform szoftver felhasználói joga 600 E Ft összegben
Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 12.435 E Ft (kivitelezés, műszaki
ellenőrzés, tervek)
Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben
Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása történt 300 E Ft
összegben
Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E Ft került
kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő.
Öntözési tervekre elkülönített keretből 5.563 E Ft felhasználása történt meg
Felhagyott hulladéklerakón monitoring mérések, hulladéktelep rekultivációja, hulladékgazdálkodási terv
készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.503 E Ft összegben
A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 27.324 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált időszakban
(szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés megkötéséhez kapcsolódó
tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla, részszámla önereje, közbeszerzési eljárás költsége)
A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a város,
összege 47.330 E Ft volt
A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben
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Hárs hotel előtt parkoló építése 2.305 E Ft összegben
Besenyszegen 4 db gépjármű forduló építése 102 E Ft-ba került
A belterületi utak építésével, felújításával kapcsolatban 436 E Ft merült fel
Elkészült a 46. sz. út kerékpárút engedélyes terve 2.911 E Ft összegben
Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben
A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért
A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben
Öregszőlő emlékműnél árokfedés, bejáró készítés 300 E Ft-ért
A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.560 E Ft összegben jelentkezett
A Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 2.805 E Ft került kifizetésre
Csapadékvíz elvezető csatorna építés Kazinczy F. utcában, zárt csat. ép. Fő út és Bocskai u., aknák építése
1.490 E Ft összegben
A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató, másoló, tantermi játékok, hangfal, digitális
fényképezőgép, térmikrofon stb. vásárlása történt 3.375 E Ft értékben
A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan ebben az évben
még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett
Térségi Szociális Gondozási Kp. önkormányzatnál jelentkező pályázata 398 E Ft (2 db fürdőkádlift)
Praxishoz kapcsolódó eszközbeszerzés értéke 977 E Ft
A Katona József Művelődési Háznál gázkazán csere történt 700 E Ft összegben
A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg
Munkaügyi Központ nyílászáró csere bérleti díj beszámítással 3.258 E Ft
Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv. Oktatási Int.,
számítógép asztalok beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek vásárlása a TIOP pályázat
keretében 8.122 E Ft – Határ Győző Városi Könyvtár és a Gyomai Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E
Ft összegben történt.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál jelenik meg a Települési szeméttelep rekultivációs program a Körösszögben elnevezésű pályázathoz befizetett önerő 1.540 E Ft összege, lakossági közmű visszatérítések, a Holtág
egyesületek részére nyújtott támogatás 3.000 E Ft összegben, illetve 2 fő részére nyújtott az önkormányzat vissza
nem térítendő lakásvásárlási támogatást 320 E Ft összegben.
2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - 50.400 E Ft összegben Vízmű részvényeket vásárolt
az önkormányzat, majd szintén testületi döntés alapján megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél a 70.000 E Ft
összegű tőkeemelés (május 17-én 56.000 E Ft, majd szeptember 9-én 14.000 E Ft). A kifizetések ténylegesen a
kötvényforrásból történtek. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-be befizetett törzstőke összege 2.790 E Ft. 2010.
november végén további 50.000 E Ft összeg átvezetésére került sor a kötvényből. Ezen összeg a forrása a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től történő telekvásárlásnak, melyből 20.000 E Ft kifizetése december elején megtörtént.
Kölcsönök nyújtása:
A kölcsönök között jelenik meg 4.289 E Ft összegben a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön, illetve a vihar
okozta károk helyreállítására biztosított 1.000 E Ft. Fiatal házasok részére lakáskölcsönt a vizsgált időszakban 2 fő
részére nyújtott az önkormányzat, 640 E Ft összegben. A Zöldpark Kft. részére 1.120 E Ft összegű tulajdonosi
kölcsönt biztosított az önkormányzat, közhasznú foglalkoztatottak bérének megelőlegezésére, továbbá a
Rózsahegyi Alapítvány részére 3.469 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat kölcsönt, mely az Öregszőlőben
megvalósuló beruházás már felmerült költségeinek megelőlegezését jelenti.
Bevételek alakulása:
Az intézményi működési bevételek teljesülése már a vizsgált időszakban meghaladja a módosított előirányzat
összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult a bérleti díjak bevételének összege, továbbá a
kamatbevételeknél (folyószámla utáni bevétel, betételhelyezés, kötvény lekötés) is jelentős többletbevételre tettünk
szert. A földhaszonbér bevétele 37 %-on teljesült, a 10.550.-E Ft tervvel szemben 3.950.-E Ft bevétel jelentkezett
november 30.-ig, azonban itt még várható bevétel, ugyanis a 2010. évi földhaszonbér számlák november hónapban
december 15.-i fizetési határidővel kerültek kiküldésre. Négy gazda kért bérleti díj mérsékelést összesen 1.061.-E Ft
összegű bérleti díj vonatkozásában, azonban a Képviselő-testület ehhez nem járult hozzá, ennek megfelelően ezen
összeg december hónapban került kiszámlázásra. A kötbér, egyéb kártérítés bevételei között jelentkezik 2.577.-E Ft
összegben a Polgármester Életbiztosításával kapcsolatos lejárt biztosítási kötvény összege, mely egy előtakarékosságon alapult. A négy év ciklusidőre kötött élet és személybiztosítással kapcsolatos befizetésünk 2.334.-E
Ft összegére 243.-E Ft többlethozamot kapott önkormányzatunk mind amellett, hogy egy balesetbiztosítási
kockázatot is magába foglalt a szerződés. Kállai Ferenc színművész özvegye 15.000.-E Ft összeget adományozott
önkormányzatunknak, kérte hogy 1-2 millió Ft-ot szociális célra fordítsunk, melyet még karácsony előtt
felhasználunk. Önkormányzatunk ezen összegből finanszírozta a rászorulók részére a tűzifa biztosítását.
A helyi adók alakulása 2010. november 30-áig:
Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:
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Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj, földbérbeadás
Pótlék és bírság, egyéb bevételek
Összesen:
Gépjárműadó (átengedett)
Mindösszesen:

Előirányzat, EFt
32.000
5.450
28.500
7.000
270.000
950
5.000
348.900
75.000
423.900

Teljesítés, EFt
26.999
5.013
27.571
4.584
254.800
1.846
9.006
329.819
79.887
409.706

Teljesítés, %
84,37
91,98
96,74
65,49
94,37
194,32
180,12
94,53
106,52
96,65

A tervezett bevételi előirányzat 96,65 %-ra teljesült november 30-ig. Jelentősebb elmaradást az építményadó és az
idegenforgalmi adó mutat. Az építményadóban a vállalkozói kör építményei után meg nem fizetett adó okozza az
elmaradást. Az idegenforgalmi adó tervezett bevétele azonban várhatóan nem teljesül, az idei év
vendégforgalmának visszaesése miatt, melynek fő oka a gazdasági válság, valamint a kedvezőtlen időjárás. Az év
végére, a hátralékok behajtásának, illetve az iparűzési adósok feltöltési kötelezettségének következtében az összes
adóbevétel várhatóan, mintegy 30 millió Ft-al meg fogja haladni a tervezettet.
A hátralékok alakulása 2010. november 30-án:

Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Tőketartozás
összesen:

Folyó évben
Nyitó
Ebből:
keletkezett
hátralékból
Összes
esedékes
tartozás
még fennálló hátralék EFt nem esedékes
tartozás
tartozás
összege EFT tartozás EFt
9.273
5.311
7.071
12.382
43
12.339
1.547
911
883
1.794
5
1.789

Nyitó hátralék
2010. január 1én EFt

7.448

3.953

5.047

9.000

100

8.900

110

337

0

337

0

337

58.316
24.263
341

33.535
15.729
300

38.742
12.477
118

72.277
28.206
418

691
377
0

71.586
27.829
418

101.298

60.076

64.338

124.414

1.216

123.198

Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások
pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények,
illetve más pénzügyi műveletek következtében 36,96 millió Ft-tal csökkent. Jelentős viszont az ez évben keletkezett
hátralék növekedése, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó és a gépjárműadó hátralékának növekedése
teszi ki. Fontos feladat a jelenleg is folyó behajtási cselekmények fokozásával a hátralék összegének csökkentése.
Október végéig kiküldésre kerültek a felszólító levelek, november elején tömeges azonnali beszedési megbízás
kiadására került sor, mellyel a hátralék csökkenése mellett a pótlékbeszedés is várhatóan megugrik.
Ez év közepétől kezdve új lehetőség az adóhátralék csökkentésére, hogy a 10.000 Ft-ot meghaladó hátralék
átadható behajtásra az APEH-nek. Ezzel eddig egy nagyobb adótartozás esetében éltünk, ezt a lehetőséget
azonban a jövő évtől kezdődően fokozottabban kívánjuk igénybe venni.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik.
2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete alapján változott a normatív állami
támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az
állami támogatást az önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak
a következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között került a bankszámlánkra átutalásra
az állami támogatás.)
Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat
lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben.
2010. április hónapjában a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél keletkezett 274.-E Ft összegű normatíva
lemondás, július hónapban 16.651.-E Ft lemondásunk keletkezett. Ezen összeg a Térségi Szociális Gondozási
Központ új tanyagondnoki szolgálatára vonatkozó 1.475.- E Ft-os normatíva plusz összegét, az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 579.-E Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettségét, a Kner Imre Gimnáziumnál
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1.830.-E Ft visszafizetést, továbbá az iparűzési adó változása miatti 15.717.-E Ft SZJA csökkenést tartalmazza. Az
októberi normatíva lemondás 554.-E Ft-os összege a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulólétszám
csökkenésének a következménye.
A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel, a
mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, melynek negyedévenkénti összege 900 E Ft, továbbá az
országgyűlési képviselő választás, a helyi önkormányzati és kisebbségi képviselő választás bevételének összege. A
többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra, a vizsgált időszakban a
háromnegyedévig esedékes összegek érkeztek meg számlánkra. Itt jelentkeznek a működési célra nyert pályázati
pénzeszközök összegei is, 2010. évben a TÁMOP 3.1.4. sz. Kompetencia alapú oktatás támogatási összege, a
Nemzeti Kulturális Alaptól Kállai Ferenc a Nemzet Színésze című dokumentumfilm készítésének 1.300.-E Ft-os
összege, az ösztöndíjasok és településőrök támogatására megigényelt támogatás. A vállalkozási formában működő
intézmények önkormányzat által történt ellenőrzése során 2 óvoda esetében az alapszolgáltatás ellátásához több
önkormányzati támogatást igényelt a Kft az elmúlt években, ezért a képviselő-testület döntése alapján visszafizetési
kötelezettségük keletkezett. A Csemetekert Óvoda Kft. november 30.-ig 60.-E Ft-ot fizetett vissza, még december
31-ig a fennálló tartozása 218.-E Ft, a Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 506,-E Ft összeget térített meg,
fennmaradó tartozása 168.-E Ft, melyet 2010. december 31.-ig rendeznie szükséges.
A felhalmozási célú bevételeknél és a támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeknél a lakosság részéről a
lakáshitel és belvízhitel visszafizetés összege közel 6.000.-E Ft, a tervezett 7.150.-E Ft-tal szemben. A Térségi
Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulás és a közérdekű kötelezettségvállalás befolyt összege
november 30-ig 5.119 E Ft. A lakossági útépítésekkel kapcsolatban az 5.000 E Ft tervezett összegből 645 E Ft
érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a 10.000 E Ft összegű tervvel szemben
11.036 E Ft érdekeltségi hozzájárulás folyt be. Az útépítésekkel kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás alacsony
teljesítésének oka, hogy ezen összeg elsősorban az előző évekről áthúzódó részlettörlesztéseket tartalmazza,
továbbá az, hogy a 4+1 utca építésénél lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetés nem történhetett a
beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatásból adódóan, ugyanakkor a tervezéskor még nem volt ismert, hogy a
támogató hatóság nem járul hozzá az önkormányzati saját erő érdekeltségi hozzájárulás formájában történő
csökkentéséhez.
A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott a
DAOP 3.1.1. 4+1 utca építése pályázatunk elszámolása, a Térségi Szociális Gondozási Központ ingatlan
felújításához kapcsolódó pályázat összege, valamint a fogyatékkal élők nappali ellátása DAOP-os pályázat
elszámolása is megtörtént. Jelenleg folyamatban van a Polgármesteri Hivatal épület akadálymentesítése
beruházásunk elszámolása, a kerékpárút beruházás elszámolása, illetve a városi örökség pályázat elszámolása. Az
AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.117.-E Ft támogatás érkezett, elszámolása szintén
folyamatban van.
A koncessziós díjak, pénzügyi befektetések bevételeinél jelentkező 4.000.-E Ft a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
által átutalt osztalékelőleg összegét foglalja magába, melyet a Kft. a Képviselő-testület 147/2010. (IV. 29.) Gye. Kt.
határozata alapján utalt át az önkormányzat bankszámlájára.
A város 2010. december havi gazdálkodását befolyásoló, jellemző események:
folyamatban lévő beruházásainkhoz kapcsolódó kifizetések
Városi örökség pályázat végszámláinak rendezése közel 30.000 E Ft összegben
Fő út és Bajcsy út kerékpárút építés végszámlájának fordított áfája 16.485 E Ft, illetve a pályázatban
el nem számolható tétel költsége
Sportcsarnok padlóburkolat felújításának végszámlájából a szakértői vélemények elkészültéig
visszatartott összeg 4.500 E Ft
Útépítés és útfelújítás a város területén több mint 32.000 E Ft
Gyomaszolg Ipari Park Kft. területén földterület vásárlás (előszerződés alapján) 20.000 E Ft összegben
(forrás: kötvény)
Magtárlapos lakásvásárlás 30.000 E Ft
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények beszámolóit a melléklet tartalmazza.
Az önálló intézmények beszámolóiból az alábbi megállapításokat tehetjük az év végéig várható gazdálkodásuk
vonatkozásában:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – a költségvetésében biztosított önkormányzati támogatás fedezi az
intézmény kiadásait, év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola – a dologi kiadásoknál jelentkező túllépést az intézmény a
személyi juttatásoknál és a hozzá kapcsolódó járulékoknál keletkezett megtakarításból kívánja finanszírozni
(a személyi juttatásoknál és járulékainál keletkezett megtakarítás alap esetben nem maradhatna az
intézménynél). Mindenképpen problémát jelent, Csárdaszállás Önkormányzatának 4.539 E Ft összegű
tartozása, melynek rendezését év végéig meg kell oldani. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jelentős
összegű december havi kifizetései nem teszik lehetővé ezen tartozás megelőlegezését is.
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Kner Imre Gimnázium – az intézménynél év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható, a
Sportcsarnok támogatás igénye jelen pillanatban még bizonytalan
Térségi Szociális Gondozási Központ – a beköltözési hozzájárulás 60%-ának megkérése mellett az
intézménynek várhatóan 4.000-4.500 E Ft összegű többlet önkormányzati támogatás igénye keletkezik
Városi Egészségügyi Intézmény – az OEP-től származó bevétel tervhez képest kedvezőbb teljesülése
nagy valószínűséggel lehetővé teszi, hogy az intézmény az eredeti költségvetésben meghatározott
önkormányzati támogatásból év végéig 8.405 E Ft összeget ne vegyen igénybe
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat intézményeinek I-XI. havi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának várható alakulása a
2010-es gazdasági évben
1. Az intézmény önkormányzati támogatásának alakulása

Önkormányzati támogatás 01.01.-11.30.
+ IV. számú előirányzat-módosítás tételei
- november havi nettó bér
Módosított előirányzat és teljesítés összege

Módosított előirányzat
253 837 000
3 915 000

Teljesítés
239 058 206
8 654 869
230 403 337

257 752 000

A fentiek eredményeként megállapítható, hogy a december hónapban felhasználható támogatás
összege 27 349 eFt.
A következő alpontokban kerülnek kifejtésre a főelőirányzatok alakulása 2010. november 30-ig, a még
2010. évet érintő bevételek és kiadások bemutatásával.
2. A bevételi források alakulása
2.1 Az alaptevékenység bevételei
Az intézmény bevételeinek alakulását a következő táblázat szemlélteti:
∑

Megnevezés

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
22 748
495
643
0
23 391
495

Előirányzat megoszlása
+ IV.sz. előir. mód. tételei
Módosított előirányzat

23 243
643
23 886

Teljesítés megoszlása

21 430

21 303

127

Eltérés
%-os teljesítés

2 456
89,72%

2 088
91,07%

368
25,66%
Adatok eFt-ban

A tankönyv-értékesítésből származó bevétel az előirányzatának megfelelően teljesült, annak
ellenére, hogy az ingyenes tankönyvre jogosultak létszáma a tervezetthez viszonyítva 18%-kal több
volt.
Az étkezési térítési díjból származó bevétel a tervezett előirányzattól várhatóan elmarad, mely
annak eredménye, hogy a kedvezményes étkezést igénybe vevő gyermekek száma meghaladta a
tervezettet, így a saját bevétel kiesésre fedezetet nyújt az utánuk járó normatív támogatás.
A külső étkezők számára nyújtott étkeztetésből származó bevétel 28%-kal haladta meg tervezett
előirányzatát, növelve ezáltal az intézmény saját bevételét, illetve a Napközi konyha
kapacitáskihasználtságát.
Az intézmény meglévő lehetőségeinek még jobb kihasználását célzó bérleti díj bevétel
meghaladta előirányzatát, s jelentős bevételi többletet (297eFt) eredményezett.
Év végére a csárdaszállási telephely kivételével teljesülnek az intézmény saját bevételei. A
csárdaszállási telephely bevétele jelentősen elmaradt a tervezett előirányzattól, mert időközben az
étkező gyermekek mindegyike ingyenes étkezésre vált jogosulttá.
2.2 Az átvett pénzeszközök, pályázatok bemutatása
Az intézmény 2010. november 30-ig megnyert és folyósított pályázatai a következők:
- a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól származó 100 000 Ft támogatás a 2010. évi
izzócsere program keretében,
- a TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás program keretében megnyert „Merj a
legjobb lenni” 18 500 eFt összértékű pályázatból folyósításra került 6 493 665 Ft támogatási előleg.
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Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs
felkészítés támogatásáról szóló 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 2 157 975 Ft.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra, valamint az osztályfőnöki
pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 13/2010.(III.19.) OKM rendelet alapján elnyert 615 000 Ft
támogatás.
A teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok (alkalmazottak)
teljesítményének elismerésére 1 119 000 Ft-ot nyert az intézmény, mely a támogatási szerződés
aláírását követően kerül folyósításra.
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatásáról szóló 21/2010.(V.13.) OKM rendelet
alapján elnyert támogatás 1 000 000 Ft, melyet az intézmény egy nyelvi labor kialakítására kíván
fordítani.
2.3 A normatív állami támogatások alakulásának bemutatása tájékoztató jelleggel
Az október elején, valamint november végén történt felmérés alapján a következőképpen alakulnak a
normatív hozzájárulások az eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyítva:
- a gyermekek és tanulók létszámváltozásából adódó többlet 862 eFt,
- a napközit igénybe vevő tanulók után járó normatíva a tervezettnek megfelelően alakul,
- a sajátos nevelési igényű tanulók létszám átstrukturálódása normatíva többletet (388 eFt)
eredményezett, mely fedezetet nyújt a megnövekedett speciális ellátás költségeire,
- az ingyenesen étkezők számának növekedéséből származó normatíva többlet 1 085eFt, mely
szükséges az étkeztetés biztosításának költségeire,
- az ingyenes tankönyvre jogosultak számának növekedése miatt 463 eFt-tal több támogatásra jogosult
az intézmény, mely biztosítja a többletkiadások (tankönyv beszerzés, tartós tankönyv vásárlás)
forrását.
A fentiek eredményeként az ellátott többletfeladat ellentételezéseként várhatóan 2 798 eFt-tal -ebből a
csárdaszállási telephelyet 323 eFt illet- több normatívára számít az intézmény, mint amennyit az
eredeti költségvetésben tervezett az előzetes adatok alapján.
3. A kiadások alakulása
3.1 A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása
A személyi jellegű juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti.
∑

Megnevezés
Előirányzat megoszlása
+ IV.sz. előir. mód. tételei
Módosított előirányzat

172 065
3 398
175 463

Gyomae.
170 100
3 398
173 498

Teljesítés megoszlása

158 653

156 892

Eltérés
%-os teljesítés

16 810
90,42%

16 606
90,43%

ebből
Csárdasz.
1 965
0
1 965
1 761
204
89,62%
Adatok eFt-ban

Figyelembe véve a novemberi rendszeres és nem rendszeres kötelező bérjellegű kifizetéseket
(megközelítőleg 16 263eFt a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekkel együtt) megállapítható, hogy a
személyi jellegű juttatás nem haladja meg előirányzatát, s teljesítése év végére várhatóan 99,7%-os
lesz.
A csárdaszállási telephelyhez kapcsolódó év végi teljesítés várhatóan 96,7%.
A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változtak a munkaadókat terhelő járulékok,
melyet a következő táblázat szemléltet.
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∑

Megnevezés
Előirányzat megoszlása
+ IV.sz. előir. mód. tételei
Módosított előirányzat

45 709
270
45 979

Gyomae.
45 208
262
45 470

Teljesítés megoszlása

41 096

40 651

Eltérés
%-os teljesítés

4 883
89,38%

4 819
89,40%

ebből
Csárdasz.
501
8
509
445
64
87,43%
Adatok eFt-ban

Figyelembe véve a novemberi kifizetésekhez kapcsolódó járulékokat (4 279eFt) év végén várhatóan
98,8%-os lesz a teljesülés, míg a csárdaszállási telephelyhez kapcsolódóan 94,8%.
A személyi jellegű juttatások év végi teljesüléséhez viszonyított elmaradás 0,9%-pontos, mely a
táppénz-hozzájárulás alulteljesítésével magyarázható.
3.2 Dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be.
∑

Megnevezés
Előirányzat megoszlása
+ IV.sz. előir. mód. tételei
Módosított előirányzat

62 637
5 506
68 143

Gyomae.
60 297
5 498
65 795

Teljesítés megoszlása

57 062

54 763

Eltérés
%-os teljesítés

11 081
83,74%

11 032
83,23%

ebből
Csárdasz.
2 340
8
2 348
2 299
49
97,91%
Adatok eFt-ban

A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő,
mert a pályázati forrásokhoz kötődő felhasználások (852eFt) nélkül december hónapban
felhasználható keret 10 180 eFt, melynek következőkre kell fedezetet biztosítania:
- tűzoltó készülékek felülvizsgálatának, javíttatásának költsége,
- kockázatbecslés elkészíttetésének költsége,
- riasztóberendezés üzemeltetésének éves költsége,
- Sulitükör nyomtatási költsége,
- tartós tankönyvek megvásárlása,
- főzőüst javíttatásának költsége,
- Százszorszép óvoda érintésvédelmi vizsgálatának elvégeztetése,
- kréta vásárlás,
- Hősök úti kazán szivattyújának cseréje,
- továbbá az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen energiaköltségek (gáz, víz, villany, telefon,
szemétszállítás, tisztítószer beszerzés) és élelmezési nyersanyagköltségek.
Év végére feladattal terhelt pénzmaradványként jelenhet meg a hibásan és nem egyértelműen
leszámlázott gázenergia fogyasztás költsége, mert várható, hogy a 2010-es gazdasági évben nem
történik meg a korrekció. Ellenkező esetben a dologi kiadások teljesülése év végére 100%-os lesz, s
nem lesz túlfinanszírozás az ellátott többletfeladathoz kapcsolódó normatíva többlet (2.3. pontban
részletezett) által.
A csárdaszállási telephely dologi kiadása év végére várhatóan túllépi a tervezett előirányzatát.
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4. Felújítási és felhalmozási kiadások alakulása tájékoztató jelleggel
November 30-ig a következő felújítási kiadások realizálódtak 4 060 eFt összegben:
- a 2009. évi pénzmaradvány terhére megvalósult a Hősök úti tornaterem nyílászáróinak részleges
cseréje 2 097eFt összegben, mely tartalmazza a folyamatban lévő beruházás 1 049eFt aktivált értékét
is,
- a 2010.évi költségvetés, a megkapott szabad pénzmaradvány, valamint a dologi kiadások
átcsoportosításával a Fő úti épületegységben több beruházás is megtörtént:
- fiú pissoir cseréje az ÁNTSZ előírásainak megfelelően 58eFt összegben,
- az udvari lapos tetős épületek és a kazánház tetőszigetelése 453eFt összegben,
- a nyeregtetős épületben lévő szükségtanterem teljes felújítása 770 eFt értékben, mely
magába foglalja a belső fal szigetelését és a nyílászárók cseréjét,
- Fő út felőli kerítés teljes felújítása szigeteléssel 1 730eFt összegben.
A Fő úti épületegység legszükségesebb felújításaira azért volt szükség, hogy a Jókai úti épületegység
bezárásával a korábbi szükségtantermek használhatóvá váljanak az energiaköltségek megtakarítása
érdekében.
November végéig egyetlen felhalmozási kiadás realizálódott a 2009. évi pénzmaradvány terhére, a
Hősök úti épületegység bekamerázása 246eFt összegben, mely hatására megszűntek az intézményt érő
hétvégi rongálások.
5. Összegzés
Összességében a várható előirányzat módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket
figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodását sem túl-, sem alulfinanszírozás nem jellemzi.
Az intézmény 2010. évi gazdálkodását a racionalizálás, a pályázati források szerzése és a
költséghatékony megoldások keresése jellemezte az önkormányzati támogatás optimális felhasználása
érdekében.
A csárdaszállási telephelyhez kapcsolódó feladat-ellátási szerződésben meghatározott elszámolás
szerint, az előző években a bevételek meghaladták a kiadásokat, így a fennmaradó összeget
Csárdaszállás Önkormányzata a következő évben használta fel működési célokra az óvodához
kapcsolódóan. Azonban a 2010. évben ez a tendencia megtörni látszik, mert várhatóan év végére a
kiadásai meghaladják bevételeit, így Csárdaszállás Önkormányzatának fizetési kötelezettsége
keletkezik az intézménnyel szemben.
Gyomaendrőd, 2010. december 7.

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez. helyettes

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető
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Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
2010. évi költségvetés végrehajtásának 1-11. havi elemzése, valamint kitekintés a
várható december havi kiadások és bevételek teljesülésére
Adatok e Ft-ban
Megnevezés

Módosított előirányzat Teljesítés 11.30.-ig

Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása
Átvett pénzeszköz
Saját bevétel
Önkormányzati támogatás

153 985
40 682
61 457
2 007
6 556
12 510
234 062

Várható 12. havi
teljesítés

136 862
36 534
54 145
1 956
5 543
12 378
221 334

I. Kiadások
1. Személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
Teljesítés: 136 862 e Ft
Időarányos teljesítés: 97,5 %
December hónapban várhatóan elszámolásra kerülő kiadások:
- november havi nettó bér: 8 497 e Ft
-

elszámolási különbözet: 8 500 e Ft

2010. december végére a személyi juttatások teljesítése várhatóan: 151 359 e Ft, a munkaadókat
terhelő járulékok teljesítése várhatóan 40 448 e Ft. Ezen kiadásoknál várhatóan 2 860 e Ft maradvány
keletkezik. A feladat ellátás a tervezettnek megfelelően, folyamatosan teljesült, nem volt elmaradás.
A maradványt az intézmény a távollévők alacsonyabb költséggel járó helyettesítésével, illetve
közcélúak foglalkoztatásával érte el.
2. Dologi kiadások
Teljesítés: 54 145 e Ft
Időarányos teljesítés: 107,9%
A tervezett kiadások túllépésének okai:
- A készletbeszerzések kiadásai a 11. hónap végére 113,4%- on teljesültek. A tervezetthez képest
megnövekedett étkezők számának következtében az élelmiszer beszerzés kiadásai 2 138 e Ft-al lépik
túl a tervezettet.
- A korszerűtlen, elavult konyhai berendezések elhasználódása, a biztonságos működés technikai
feltételeinek ellenőrzése, az elavult felszerelések kötelező cseréje, a kollégiumi épület folyamatosan
romló állapota nem tervezett, viszont elengedhetetlenül szükséges kiadásokat vont maga után az
egyéb készletbeszerzésre, illetve a karbantartásra költhető szűkös kereten felül.
- Az energia szolgáltatások közül a villamos energia díja a tervezettnek megfelelően alakul, míg a víz
már a november havi teljesítésnél 52 % - kal meghaladja a tervezettet, és látszólag elfogadható 83%os teljesítést mutat a gázfogyasztás. A gáz energia esetében az idei évben terven felül kellet kifizetni
az előző év november-december havi számláit, a május hónapig kiküldött számlák alapján a teljesítés
5 690 e Ft. December hónapban került kiszámlázásra a 2010.01.01 - 2010.06.30. időszakra
vonatkozó tényleges gázfogyasztás, amely + 1 167 e Ft, és az intézmény várja az év második fűtési
szezonra vonatkozó számláit. Előre láthatólag nem fér bele a szűkösen tervezett keretbe.
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14 497
3 914
9 510
0
0
410
12 728

- Magas a teljesítés az egyéb kommunikációs szolgáltatások esetében is, melynek oka az, hogy
intézményünk a TÁMOP pályázat keretein belül megvásárolta a pályázat lebonyolításához szükséges
fénymásoló gépet, viszont annak üzemeltetésére már nem biztosította a keretet. Ez az intézménynek
410 e Ft többlet költséggel járt november végéig.
- Többlet kiadás mutatkozik a különféle dologi kiadások esetében is, ezen belül jelentős a belföldi
kiküldetés tejesítése november végére (a tervezett 572 e Ft helyett 767 e Ft), melynek oka a
Diáksportra fordított 406 e Ft összegű gépkocsi költség.
Az intézmény év végi dologi kiadásainak várható teljesítése 63 655 e Ft, mely a tervezett kiadásokat
2 198 e Ft összeggel lépi túl. A többlet kiadásokat a személyi juttatások-, és munkaadókat terhelő
járulékok kiadásainak maradványából, valamint a saját bevételeiből tudja kiegyenlíteni.
II. Bevételek
Az intézménynek 2 702 e Ft terven felüli saját bevétele keletkezett, amelynek jelentős részét képezi a
tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők (1 605 e Ft)-, valamint az étkezésért térítési díjat
fizető tanulók (229 e Ft) számának következtében befizetett térítési, ill. ellátási díjak. A december havi
várható bevétel 410 e Ft. Ahogyan azt a kiadásoknál bemutattuk az étkezők számának növekedése
megemelte az élelmiszer beszerzés kiadásait is, így azokat a többlet bevételből tudjuk rendezni.
Többlet bevétele származik az intézménynek a bérleti díjak esetében is (418 e Ft), amely 2010.
márciusát követő, a költségvetés tervezésekor még előre nem látható szerződésekből származó, a
termek kapacitásának magasabb szintű kihasználását elősegítő szerződésekből származik.
Az átvett pénzeszközök alul teljesítésének indoka, hogy a csárdaszállási tagintézmény részéről az 111. havi teljesítés 4 539 e Ft eddig nem került kifizetésre. Amennyiben az év végéig nem kerül
teljesítésre, az intézmény költségvetése ezzel az összeggel kerül túlfinanszírozásra.
III. Összegzés
Az intézmény látszólagos alulfinanszírozása november hónappal bezárólag: 1 671 e Ft.
Az intézménynél feladat elmaradás nem történt, így dologi kiadásait a személyi juttatások-, valamint
munkaadókat terhelő járulékok maradványából, illetve az étkezésből származó többlet bevételből tudja
finanszírozni.

Gyomaendrőd, 2010.12.07.
Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető
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Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
Intézményfinanszírozási beszámoló
2010 /01-11 hó

Bevételek alakulása:
Az intézmény működési támogatásának alakulása:
Működési támogatás:
Módosított előirányzat
Teljesítés
160676
141456

%-os alakulás
88,04

Az intézmény működési támogatása az időarányos 91,6 %-hoz képest alulfinanszírozást mutat. A
beiratkozás és a tanévkezdés adatait ismerve 1 osztállyal kevesebb indult, így 2800 e/Ft normatíva
visszafizetésre kell számolni, amit a támogatásból már nem használunk fel.
Fejlesztési támogatás alakulása:
Módosított előirányzat
3954

Teljesítés
6057

A felhalmozási kiadások között a KEOP energiaracionalizálási pályázat tervezési díja szerepel,
valamint a Sportcsarnok felújítása , valamint a teljesítés között az Informatika normatív támogatás
felhasználása. . A többletkiadás előirányzatosítása a Sportcsarnok felújítása miatt folyamatban van.
Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Saját bevétel:
Módosított előirányzat
Teljesítés
%-os alakulás
20654
16046
77,69

e/Ft

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az intézmény ellátási díj 85,61%,
vendégétkezés 85,73%, alkalmazotti térítés 101,9%. Azonban a Sportcsarnok bevétele alulmarad az
egyébként is irreálisra tervezett , (napi 5 óra / 3000 Ft terembérlettel számolva) mivel a júniusi 14–
től felújítás miatt bezárt, és közel 3 hónapig elesett a rendszeres bevételtől, teljesítése 1941 e/Ft,
de mivel az Egyesületek utólagosan fizetnek, így még várható bevétel , kb. 500 e/Ft.
Átvett pénzeszközök:
Átvett pénzeszközök között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás útján eddig
kapott 334 e /Ft szakképzési hozzájárulás, melyet szakmai eszközökre fordítunk.
1898 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen, valamint a
Wesselényi Sportalap adott 50 e /Ft támogatást.
Kiadások alakulása.
Személyi juttatások:
Módosított előirányzat
113029

Teljesítés
99093

%-os alakulás
87,67

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a
jogszabályok szerint ki lett fizetve. Ezt a költségvetési évet terheli még a december 3-án kifizetett
novemberi munkabér 8142 e/FT és járuléka, a részmunkaidős foglalkoztatottak bruttó bére 425 e/Ft,és
járuléka, az egyszeri kiemelt kereset-kiegészítés bruttó 2070 e/Ft és járuléka, valamint a
kártyahasználati díj 1110 e/Ft és járulékának elszámolása. Csoportcsökkenés miatt előirányzatmódosítás keretében 1200 e/ft csökkenést kezdeményeztünk.
Személyi juttatások és járulékok teljesítése év végére nem haladja meg az előirányzatot.
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Dologi kiadások:
Eredeti előirányzat
39511

Teljesítés
26153

%-os alakulás
66,19

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult. Az előre tervezésnél
gondot okoz, hogy a GDF SUEZ Energiaszolgáltató Kft az átlépés óta nem számlázott
gázfelhasználást, ami december elején várható. Az előző szolgáltató rapszodikus számlázása miatt a
felhasználás november 30-ig a tervezett 8456 e/Ft szemben 885 e/Ft lett számlázva, de december 1én megküldte az EMFESZ az elszámoló számlát 3722 e/ft értékben, ehhez jön az új szolgáltató
számlája junius 22-től. A közüzemi díjak közül a víz és csatornadíj haladta meg az előirányzott 1360
e/ft-ot már 176 e/Ft-tal, aminek az oka a drasztikus áremelés volt.
A normatíva visszafizetés miatt a dologi kiadásból is csökkentettünk, 1276 e/Ft-ot.
Felújítások, beruházások:
Módosított előirányzat
Teljesítés
3954
6057
Kifizetésre került a KEOP pályázat benyújtásához elkészített tervek számlázott összege. Már tudott,
hogy a pályázat nem nyert. 700 e/Ft támogatást nyertünk informatikai eszközök fejlesztésére,
előirányzatosítása folyamatban.
A Sportcsarnok felújítása 2010. június 12-én kezdődött , és részünkről 2 hónapig tartott. A
felújításról a korábbi testületi döntésnek megfelelő kiadás előirányzatosítása folyamatban van.
Intézmény összesenből a Sportcsarnok működésének alakulása:
Sportcsarnok fejlesztési támogatása:
Módosított előirányzat
Teljesítés
1754
3459
Az 1705 e/Ft fejlesztési többletkiadás előirányzatosítása folyamatban van, az Intézményre háruló
felújítási feladatot határidőre , kiváló minőségben elvégezték szakembereink.
Sportcsarnok működési támogatása:
Módosított előirányzat
Teljesítés
2316
2612
Sportcsarnok saját bevétele:
Módosított előirányzat
6440

Teljesítés
1941

A bevétel annak függvényében, hogy márciustól került a Csarnok a Kner Imre Gimnázium
kezelésébe, és teljesen tapasztalatlanul, egy felújítás küszöbén vettük át, jónak mondható. 4 hónap
tényleges működéshez képest ( az esetleges teljes évet feltételezve 5823 e/Ft) az elvárt bevételt
megközelíti. Jó gondolat volt a félállású sportszervező szakember alkalmazása szeptember 1-től.
Várható bevétel még december hónapban 500 e/Ft.
Sportcsarnok személyi juttatása:
Módosított előirányzat
Teljesítés
%-os alakulás
1833
1117
60,96
A Sportcsarnok személyzete 2010. 03.01-től : 1 fő teljes munkaidős kinevezett gondnok, 2 fő
gondnok és 1 fő takarító közhasznú foglalkoztatottként alkalmazva, valamint 2010. 09.01-től 1 fő
részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező. Személyi juttatás 03-08 hó
között csak a főfoglalkoztatott esetében merült fel. A teljesítést növeli a november hónapra kifizetett
munkabér 2 főnek, bruttó 227 e/FT és járuléka összegben.
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Járulékok alakulása:
Módosított előirányzat
Teljesítés
495
253
december terheli még közel 70 e/Ft járulék .

%-os alakulás
51,09

Sportcsarnok működési kiadása:
Módosított előirányzat
6989

Teljesítés
3184

%-os alakulás
45,56

A működési kiadás alakulásáról következtetést nem tudunk levonni, mert 1 éves, tényleges működési
adatot nem ismerünk. November- december hónapra a közüzemi számlák várhatóak még, de
összegszerűen nem meghatározható.
5. Összegzés
2010 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat teljesítjük, a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket biztosítjuk. A visszafizetés összegének előirányzatosítása folyamatban.
A Sportcsarnok többlettámogatás igénye az eddigi adatokból nehezen következtethető, mivel hasonló
időszaki adatok nem állnak rendelkezésre, de várhatóan 1500 e/Ft.
Gyomaendrőd. 2010-12-08
DR Kovács Béla
igazgató
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A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményfinanszírozásának várható alakulása
a 2010-es gazdasági évben

Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadások
Saját bevételek
Támogatások
(
állami
pénzalaptól,
beköltözési
hj
intézményre eső része)
Önkormányzati támogatás

Teljesítés
Eredeti
Módosított
2010. nov. 30előirányzat előirányzat ig
198.411
218.548
196.996
53.287
57.075
51.463
158.814
170.616
154.695
0
0
0

2010. dec.
hóban
várható
bev.kiad
alakulása
21.552
5.612
15.921
0

Eltérés
(módosított
előirányzat
–
összes
teljesítés)
0
0
0
0

187.694

193.694

171.329

14.948

-7.417

24.558
198.260

4.000
248.368

2.644
244.468

107
8.400

-1.249
+4.500

KIADÁSOK
Személyi juttatások alakulása:
A személyi juttatások november 30-ig 196.996,-eFt-ban teljesültek.
2010. december 31-ig elszámolásra kerül még:
• a november 30-án elutalt november havi nettó bér, 11.625,-eFt összegben és a nettó bérhez
kapcsolódó elszámolási különbözet,
• a 2010. november 18-án kifizetésre került egyszeri keresetösztönző juttatás, bruttó 3.577,-eFt
összegben
• a december havi étkezési hozzájárulás 627,-eFt összegben
• valamint a folyószámla vezetési költség kifizetése bruttó 1.321,-eFt összegben
Az elszámolási különbözet várható összegével együttesen december hóban a személyi juttatások
21.552,-eFt összegben kerülnek még teljesítésre.
Munkaadói járulékok alakulása:
A munkaadói járulék jogcímen a december hónapban könyvelésre kerülő személyi juttatásokhoz
tartozó járulékok kerülnek elszámolásra. Megközelítőleg a munkaadói járulékok jogcímen teljesített
kiadások megegyeznek a tervezett kiadási előirányzatokkal.

Dologi kiadások alakulása:
A dologi kiadások 2010. november 30-ig 154.695,-eFt összegben teljesültek. December hónapban
rendelkezésre álló keret még 15.921,-eFt, mely felhasználásra fog kerülni és remélhetőleg elégséges
fedezete lesz a december hónapban esedékes számlák kiegyenlítésének.
A tervezésnél gondot okoz, hogy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt 2010. július

hónaptól nem számlázott az intézmény részére gázfogyasztást. Telefonos megkeresésünkre
annyit mondtak, hogy a teljesítményszámlák (mely gázfogyasztást nem tartalmaznak) közel
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600,-eFt összegben még ebben az évben kiszámlázásra kerülnek 2010. évi teljesítési
határidővel, de a tényleges fogyasztást is tartalmazó számlák kibocsátásáról leghamarabb
2010. december 10-én tudnak tájékoztatást adni.
Intézményünknél a gázenergia szolgáltatás
tervezett előirányzata: 9.996,-eFt
teljesítés november 30-ig: 8.420,-eFt, plusz
december 2-án 1.500,-eFt elutalásra került az EMFESZ KFT által kiállított
végszámlák rendezésére.
A villamosenergia fogyasztás 2010. november 30-ig 107,69%-on teljesült, mely nettó 563,eFt-tal több mint az egész éves keret.
Az energia díjakkal kapcsolatos többletkiadásokat az intézmény a dologi kiadásai között
megpróbálja átcsoportosítással teljesíteni, mely egyrészt köszönhető a rehabilitációs
hozzájárulás tervezett szint alatti teljesítésének (évközben több csökkentett munkaképességű
munkavállaló került felvételre intézményünkbe), másrészt a gyógyszer felhasználás terén
tapasztalható megtakarításnak, mely az anitbiotikumok 2010. évi alacsonyabb szintű
felhasználásával magyarázható. Elmondható, hogy az intézmény ellátotti körében az influenza
és egyéb szezonális jellegű megbetegedések elenyészőbb számban jelentek meg 2010. évben
mint korábban, így a szövődvények is jóval kevesebb számban indokoltak antibiotikumos
kezelést ellátottainknál.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
Felhalmozási kiadások sem tervezésre, így teljesítésre sem kerültek az intézménynél 2010. évben.

BEVÉTELEK
Saját működési bevételek alakulása:
A működési bevételek módosított előirányzata 193.694,-eFt, 2010. november 30-ig 171.329,-eFt
összegben került teljesítésre. 2010. december hónapban várhatóan 14.948,-eFt befizetésre kerül.
Sajnos elmondható, hogy a költségvetés tervezésénél beállított plusz 5.573,-eFt térítési díj bevétel nem
tudott realizálódni az intézmény 2010. évi gazdálkodása során.
Ezt részben az I. félévben üresen álló ágyak, részben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

ellenőrzésével feltárt hiányosság - mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta megmiatti térítési díjak 1.120,-eFt összegű meg nem térülésével magyarázható.
Valamint tény, hogy az állami normatíva csökkenésével az intézményi térítési díjak szintje
egyre magasabb, melyet az intézményben élő ellátottak közül és a rendszerbe újonnan
bekerülő ellátottak közül csak néhányan tudnak 100%-ban megfizetni.
Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól:
A támogatás értékű működési bevétel közül a Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók
munkabér támogatása 2010. november 30-ig a tervezett felett teljesült.
A beköltözési hozzájárulás jogcímen megtervezett 2.000,-Ft pénzügyi rendezése még nem történt meg,
de 2010. november 30-ig 5.100,-eFt összegben kerültek szobák értékesítésre az intézménynél. Ezen
összeg 90%-nak költségvetési gazdálkodásba való beépítése 2010. december 31-én fog megtörténni,
az egész éves adatok figyelembevételével.
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ÖSSZEGZÉS
Az intézmény túlfinanszírozása 2010. november 30-án 5.172,-eFt.
Intézményünk a személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat, valamint a dologi kiadásait a
tervezettnek megfelelően tudja teljesíteni év végéig.
Az egész évben jelzett bevétel elmaradást sajnos intézményünknek év végére sem sikerült jelentős
mértékben csökkentenie. Az intézmény túlfinaszírozása a beköltözési hozzájárulások
figyelembevételével év végére várhatóan 4.000,-eFt - 4.500,-eFt - tal haladja meg a tervezettet.
Gyomaendrőd, 2010. december 6.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdasági vezető
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A Városi Egészségügyi Intézmény szöveges beszámolója a 2010. 1-11. hónap
költségvetésének teljesítéséről

A feladat általános értékelése
Területi ellátási kötelezettség
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Egészségügyi
Igazgatási Osztálya által kiadott 852-4/2010. számú határozatában – 2010. március 31. napján –
megkaptuk a Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban fennálló területi ellátási
kötelezettségét, melyet a következő táblázatban összegzünk:

Szakma megnevezése
Belgyógyászat
Bőr-és nemibeteg-ellátás
Fizioterápia-gyógytorna
Fül - orr-gégegyógyászat
Laboratóriumi diagnosztika
Neurológia
Röntgendiagnosztika
Sebészet
Szemészet
Nőgyógyászat
Nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika
Ortopédia
Pszichiátria
Reumatológia
Tüdőgondozás
Tüdőgyógyászat
Ultrahang-diagnosztika
Urológia

Ter.ell.köt.
Dévaványa
Dévaványa
Gyomaendrőd
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Gyomaendrőd
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa

Ter.ell.köt.
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Hunya
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Hunya
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva
Ecsegfalva

Ter.ell.köt.
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

Ter.ell.köt.
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya
Hunya

Továbbá feladatunk, Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
2010. október 1-től a Városi Egészségügyi Intézmény közalkalmazottja látja el a dr. Jánosik Bertalan
nyugdíjba vonulása miatt megüresedett háziorvosi körzetet.
Gyomaendrőd város lakosságszáma:
Dévaványa:
Ecsegfalva:
Hunya:
Összesen:

14.375
8.067
1.232
694
24.368 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

Tevékenységünk
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a járóbetegek
szakorvosi ellátása, gondozása.
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Bevételek alakulása
( adatok: eFt. )
Megnevezés

Intézményi működési
bevételek
Működési
célú
támogatásértékű
bevétel
társadalombiztosítási
alapokból
Működési
célú
támogatásértékű
bevétel
fejezeti
kezelésű
előirányzatból
( TÁMOP pályázat )

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
2010.
11.30-ig

2010. dec.
hónapban
várható

2010. évi
várható
teljesítés
összesen

3.752

3.752

3.641

415

4.056

Eltérés
a módosított
előirányzathoz
+ 304

112.996

115.713

127.707

11.397

139.104

+ 23.391

5.700

5.700

2.273

0

- 3.427

Intézményi működési bevételek
Saját bevételeink ( egészségügyi szolgáltatás ellenértéke, bérleti díjak, alkalmazott kártérítése,
továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel ) 97 %-on teljesültek. Ez az időarányos
tervet meghaladja.
Az egyik közalkalmazottunk 2010. szeptember 7. napján kelt levelében arról tájékoztatott bennünket,
hogy közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatályú lemondással megszünteti. A Kjt. törvény ide
vonatkozó paragrafusai alapján megállapítható, hogy jogviszonyát jogellenesen szüntette meg.
Felszólítottuk, hogy a lemondási időre járó, kéthavi átlagkeresetet ( 299.918 Ft. ) fizesse meg
intézetünk részére. A teljesítés megtörtént.
2010. december 31-ig várhatóan intézményi bevételünk a tervezetthez viszonyítva 108 %-on teljesül.
Működési célú támogatásértékű bevétel egészségbiztosítási alapból
2010. július 1. napjától intézetünk működteti az endrődi városrészen lévő 2. számú háziorvosi praxist,
melyre az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötöttük a finanszírozási szerződést. A
pénzügyi osztállyal történt egyeztetés után, a következő rendeletmódosítással beépítjük
költségvetésünkbe a feladatnövekedésből adódó plusz bevételünket, mely várhatóan 3.684 eFt. lesz.
Működési célú támogatásértékű bevétel, fejezeti kezelésű előirányzatból, hazai programokra (
TÁMOP 6.2.4 pályázat )
A Városi Egészségügyi Intézmény - 2009-ben - az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott
„ Ingenium mala saepe movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A
belső tartalékok teljeskörű felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot
nyújtott be, melyet a Strukturális Alapok Programiroda 11.289.873 Ft. összegű támogatásban
részesített.
A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár:
• Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási
költségtérítésre
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•

Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítésre

A II. számú kifizetési kérelmet december közepén nyújtjuk be, ami 2011. január elején lesz elbírálva.
Önkormányzati támogatás alakulása
( adatok: eFt. )
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Működési
költségvetési
támogatás

15.109

16.656

8.251

0

2010. évi
várható
teljesítés
összesen
8.251

Felhalmozási
költségvetési
támogatás
Támogatás
összesen

0

0

0

0

0

Eltérés
a módo-sított
előirányzathoz
-8.405
*vagyis
ennyivel
kevesebbet
vettünk
igénybe
0

15.109

16.656

8.251

0

8.251

-8.405*

Teljesítés
2010.11.30ig

2010. dec.
hónapban
várható

Az intézet működési költségvetési támogatása 50%-on teljesült.
Időarányos önkormányzati támogatás:
15.268 eFt.
Időarányos önkormányzati támogatás teljesülése:
8.251 eFt.
Alulfinanszírozás:
7.017 eFt. ( ezen összeget nem
használtuk fel az önkormányzati támogatásból; a „ tartalékolás” azért lényeges mert így tudjuk
biztonságosan működtetni az intézményt –, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetből eredethető
csökkenő bevételekre és növekvő kiadásokra ).
A 2010. évi önkormányzati támogatást a következő tételekre irányoztuk elő:
o
o
o
o
o

Dr. Katona Piroska sportorvosi szolgáltatás KT hat. alapján:
180 eFt.
Dudás Zsuzsanna albérleti hozzájárulás KT. hat. alapján:
487 eFt.
Igazgatás költségei KT hat. alapján:
5.537 eFt.
Képzett tartalék alap a háziorvosi-, ügyeleti épület kötelező tulajdonosi karbantartási,
felülvizsgálati költségeire:
500 eFt.
Működési költségek támogatása:
8.405. eFt.

Az önkormányzattal egyeztetve, a fel nem használt önkormányzati támogatást a januári
rendeletmódosítással rendezzük.
Az év során bevezetett gazdasági intézkedéseknek köszönhetően az intézet gazdálkodása stabil.
Terveink szerint a 2010. évi költségvetésben megszavazott plusz önkormányzati támogatást ( 8,4
MFt. ) nem vesszük igénybe, hacsak a külső körülmények erre nem kényszerítenek.
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Az intézet bevételi forrásai 2010.01.-10. hónapokban

140000
120000

eFt.

100000
80000
60000
40000
20000
0
Saját bevétel

OEP finanszírozás

EU-s forrás

Önkormányzati
működési célú

3641

127707

2273

8251

Adatsor1

Kiadások alakulása
( adatok: eFt.)
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő
járulékok
Dologi
kiadások

Teljesítés
2010.11.30ig.

2010. dec.
hónapban
várható

2010. évi
várható
teljesítés
összesen

59.176

62.862

58.495

7.200

65.695

Eltérés
a módosított
előirányzathoz
- 2.833

16.624

17.601

15.250

1.500

16.750

+ 851

61.757

67.851

58.150

5.300

63.450

+ 4.401

A személyi juttatások esetében 2010. november 30-ig a tervnek megfelelően alakult a teljesítés.
November elején átutaltuk a közalkalmazottaink részére a Kjt. törvény 79/A §
( 2 ) bekezdése alapján kötelezően fizetendő folyószámla költségtérítést.
Az egész éves áldozatos munkát megköszönve, az Egészségbiztosító Pénztártól származó plusz
bevételünk terhére, a közalkalmazottaink részére havonta adott 12.000 Ft-os étkezési utalványok
értékét kiegészítettük 18.000 Ft/hó összegre.
3 fő részére fizettünk jubileumi jutalmat 2.023 eFt. értékben.
A munkaadói járulékok jogcímen december hónapban a személyi juttatások kapcsán felmerült
költségek kerülnek lekönyvelésre.
A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 86 %-os teljesítés valósult meg november
30-ig.
•

Kisértékű tárgyi eszközt 642 eFt. értékben vásároltunk.
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•

Gázenergia szolgáltatási díjaink teljesítése jelenleg 110 %-on áll. A tavalyi- és az idei évben
történt szolgáltató váltás számlázási problémákat okozott, melyet a 2010-es évben
megpróbálunk a szolgáltatóval rendezni. A jelenlegi adatok birtokában intézetünknél
megközelítőleg 500 eFt-os túlfizetés jelentkezik.
• A vásárolt közszolgáltatások ( vállalkozó orvosoknak kifizetett díjazás ) teljesítése a tervnek
megfelelően alakult.
A dologi kiadásoknál előirányzat maradvány várható.
Fejlesztési kiadások
( adatok: eFt.)
Megnevezés
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat Előirányzat

Szellemi termék
vásárlása
Ügyviteli és
számítástechn.gép
vás.
Egyéb gépek,
berend. vásárlása
Intézményi
beruházások ÁFAja

2010. dec.
hónapban
várható

2010. évi
várható
teljesítés
összesen

0

0

715

0

715

Eltérés
a módosított
előirányzathoz
-715

0

800

1.543

0

1.543

-743

0

9.046

3.166

0

3.166

+ 5.880

0

2.462

1.355

0

1.355

+ 1.107

A beszámoló készítéséig az intézmény 6.779 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik:
• 2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a
nőgyógyászati szakrendelés számára vásároltunk.
• 2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor
készüléket.
• Május hónapban fejlesztettük a fizioterápiás gépparkunkat. Elektro-, és ultrahangterápiás
készüléket vásároltunk.
• 2010. május 28-án sebészeti műszert ( Ligátor szett, Wallach cryo ) vettünk.
• 2010. augusztus elején klímaberendezés felszerelésére került sor a betegelőjegyzési
helységben (recepció).
• 2010. október 28-án aktiváltuk az ügyviteli és számítástechnikai berendezések és felszerelések
közé – a novemberben esedékes szerver fejlesztéshez szükséges – rack szekrényt.
• 2010. november 4. napján üzembe helyeztünk egy Xerox fénymásológépet és az új
szerverünket.
A fejlesztési kiadásoknál az előirányzatokat intézményvezetői hatáskörben, belső átcsoportosítással
rendezni fogjuk.
Foglalkoztatottak létszámának alakulása
A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk: 28 fő
A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozói közül 27 fő a közalkalmazott, ebből
6 orvos ( 5 + 1 fő háziorvos ) 1 gyógytornász, 7 védőnő, 8 asszisztens, 3 fő az igazgatásról, 2 technikai
személyzet ) 9 munkatársunk közreműködői szerződéssel dolgozik, egy orvos szellemi
szabadfoglalkozásúként.
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Megbízási szerződéssel: 3 fő ( infekció kontroll miatt 1 személy, a háziorvosi szolgálatnál 1
asszisztens és 1 fő takarítónő ), közmunkás: 3 fő.

Közalkalmazottaink napi munkaóráinak
megoszlása

1

1

1
8 órás
7,6 órás
7,2 órás
4 órás
24

Az intézetben dolgozó munkatársak jogviszony szerinti
megoszlása
3

3

1

9
27

Közalkalmazottak
Szellemi szabadfoglalkozásúak
Közmunkások

Vállalkozó orvosok
Megbízási jogviszonyban

Gyomaendrőd, 2010.december 07.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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34. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztatás a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálásáról
Enyedi László
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendeletében
Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásáról döntött. Az alapból elnyerhető támogatásra a 334/2010. (VIII.26.) Gye. Kt.
határozatával pályázatot írt ki. Az alapban rendelkezésre álló összeg 16.000.000 Ft. A pályázatok benyújtási
határideje 2010. szeptember 30-a volt.
A hatályos rendelet értelmében a Képviselő-testület a pályázat elbírálási-, a szerződéskötési-, ellenőrzési hatáskörét
a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) telepíti.
I. Előzmények ismertetése:
A meghirdetett pályázati célok:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi álláskeresők
munkához jutásának elősegítése.
A támogatásban részesíthetők köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagyaz Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1)
bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozás.
Az elnyerhető támogatás formája:
A támogatás formája kamatmentes hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagymunkahely megtartáshoz pályázható,
valamint más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert támogatásnál önerő biztosítására
használható fel.
A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél maximum 3 év.
II. Az alapra benyújtott pályázatok ismertetése:
Az alapra 1 pályázat érkezett, a Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere 11. szám alatti vállalkozástól. A
vállalkozás 20 fő munkahely megtartásához pályázott az Alapra. A vállalkozás jelenleg 5 boltot üzemeltet, a
támogatást a boltok Uniós szabványoknak megfelelő gépek, eszközök beszerzésére, az üzletek tetőszerkezetének
felújítására igényelték. Fedezetül, a jelzálogjog bejegyzéséhez a gyomaendrődi 3409/8 hrsz. alatti (Október 6. ltp.
melletti), saját tulajdonban lévő üzlethelységüket ajánlotta fel, melynek a benyújtott értékbecslés szerinti forgalmi
értéke 45.400.000 Ft.
Munkahely megtartás cél esetén a támogatás (kamatmentes hitel) a munkahely megtartásához kapcsolódó
beruházáshoz, eszközbeszerzéshez használható fel. Az igényelhető összeg megtartott álláshelyenként 500.000 Ft.
A pályázat formai és tartalmi adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Pályázó szervezet
megnevezése

Benyújtás
határidőben
történt-e

Összeférhetetlenség /
érintettség fennáll-e

Elektronikus
formában
benyújtotta-e

Dávid-Ker Plusz Kft.

igen

nem / nem

igen

Pályázó

Pályázatban
megfogalmazott cél

Dávid-Ker
Plusz Kft.

20 fő munkahely
megtartása.

Illeszkedés a
rendeletben
megfogalmazott
célhoz
munkahely
megtartáshoz
kapcsolódó beruházás,
eszközbeszerzés
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Kötelező
mellékletek be
vannak-e
csatolva
igen

Igényelt támogatás (kamatmentes hitel)
összege

futamideje

10.000.000 Ft

3 év

törlesztő
részlete, Ft

1 x 650.000
11 x 850.000

III. Szakmai Bizottság döntési javaslata:
A benyújtott pályázatot a Szakmai Bizottság 2010. november 30-i ülésén megtárgyalta. A Szakmai Bizottság
egyhangúlag támogatta a pályázó kérelmét. Hiánypótlásként kérte, a fedezetül felajánlott ingatlan új tulajdoni
lapjának beszerzését, illetve árajánlatok bemutatását a beszerezni kívánt eszközökről.
IV. A hitelek támogatástartalmának meghatározása:
A támogatást nyújtó szervnek a támogatás odaítélésekor tájékoztatni kell a kedvezményezettet a nyújtott támogatás
támogatástartalmáról.
A hitel támogatástartalma:
- Dávid-Ker Plusz Kft. esetében: 1.524.536 Ft(10.000.000 Ft kamatmentes hitel, 3 év futamidő, negyedévente
egyenlő részletekben történő visszafizetés esetén).
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a pályázó kérelmét megvitatta, támogatta,
azzal, hogy szerződéskötési, illetve folyósítási feltételként szabta a pályázónak a fedezetül felajánlott ingatlan új
tulajdoni lapjának a benyújtását, az árajánlatok beszerzését és az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyeztetéséhez. A nyújtott támogatás (kamatmentes hitel) így 20 fő
munkahely megtartásához 10.000.000 Ft, 3 év futamidőre, negyedéves törlesztési kötelezettséggel.
Döntési javaslat
"Tájékoztatás a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatását a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott kérelem elbírálásáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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35. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztatás az Idegenforgalmi Alapra benyújtott kérelem elbírálásáról
Enyedi László
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Tímár Jánosné egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott be az Idegenforgalmi Alap maradvány összegére, a II. Mindenki
Karácsonya rendezvény támogatására.
A mindenkori költségvetési rendeletben a Képviselő-testület által elfogadott Idegenforgalmi Alap felett az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. Az Alapra elkülönített
összeg 2010-ben 2.000.000 Ft volt, melyből 1.500.000 Ft a tavaszi pályázati eljárás során, 200.000 Ft pedig egyedi
kérelem során került felosztásra. Így az alapban 300.000 Ft állt még rendelkezésre.
A támogatásban részesíthetők köre:
Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások, amelyek
Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik tevékenységüket, vagy valósítják meg programjaikat.
Az elnyerhető támogatás formája, mértéke:
Az elnyerhető összeg vissza nem térítendő támogatás, mértéke a megvalósítás nettó költségeinek maximum 50 %a, legfeljebb azonban az Alap éves kerete.
Elszámolható költségek:
Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
Programban résztvevő személyeknek kifizetett bér, járulékok, honorárium
A kérelem összefoglaló adatai:
Illeszkedés a
rendeletben
megfogalmazott
célhoz

Pályázó

Pályázatban megfogalmazott
cél

Költségek
részletezése

Tímár
Jánosné
ev.

Szezonális, vagy
szezon- hosszabbító,
színvonalas, éjszakai
Terembérlet,
szórakozási lehetőséget
„II. Mindenki Karácsonya”
hangosítás, reklám,
is biztosító
elnevezésű rendezvény
műsor, nyersanyag,
vendégbarát programok
lebonyolítása, megrendezése.
munkabér és
szervezése (pl.:
járulékai.
koncertek, előadások,
egyéb kulturális-, sport
programok )

Döntési javaslat
"Tájékoztatás az Idegenforgalmi Alapra benyújtott kérelem elbírálásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Összes
költség,
Ft

Igényelt /
megítélt
támogatás
összege,
Ft

800.000

300.000 /
300.000

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatását az Idegenforgalmi Alapra benyújtott kérelem elbírálásáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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36. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a polgármesteri hivatal 2011 évi irodaszer ellátására benyújtott
ajánlatok elbírálásról
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi versenyeztetési szabályzatának megfelelően a 2011 évi irodaszer beszerzéshez több ( 4 ) szállítótól kértünk
ajánlatot az alábbi felhívás alapján:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
Ajánlattételi Felhívása
Irodaszer szállítási keretszerződésre
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefax száma:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
távirati cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
telefon: 66/386-122 telefax: 66/581-231
e-mail: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu

2. A választott eljárás: nyílt eljárás.
3. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: szállítási keretszerződés.
4. A beszerzés tárgya és mennyisége: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának A/3, A/4
fénymásolópapír, különféle író- és irodaszer, különféle nyomtató és fénymásoló patron, szakmai anyag beszerzése
és szállítása az 5. pontban leírt meghatározás szerint.
A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
Az ajánlattételi kategóriák: a dokumentációban meghatározott bontásban:
- A/4 és A/3 másolópapír, laporelló
- különféle író- és irodaszerek,
- nyomtató, fax és fénymásoló tonerek.
Minden egyes termékcsoporton belül, minden termékre nettó egy árajánlatot kell megadni. Az árajánlatot a mellékelt
táblázat szerint termékenként a feltüntetett mennyiségre egy összegben, kell megtenni. A kategória ajánlati értékeit
a táblázat végén összesíteni kell. A tonerek esetében az ajánlatot eredeti gyári új termékre kérjük
meghatározni. Utángyártott illetve utántöltött toner ajánlatot nem fogadunk el!
5. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: folyamatos megrendelés és szállítás mellett 2011. január
1-től 2011. december 31-ig.
6. A beszerzés tárgya és mennyisége: Irodaszer, nyomtatvány.
Részletesen az intézményüzemeltetési,- fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges a mellékletben
szereplő termékekre kell megtenni a nettóajánlatot. Az ajánlat megtehető a melléklet kitöltésével.
A mennyiség megrendelő alapján igény szerint, havi ütemezéssel. A Különféle író- és irodaszer kategóriában
megjelölt termékektől el lehet térni, feltétel azonban az azonos minőség, és azzal mindenben megegyező. A
táblázatban szereplő termékenként megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek a várható szállítási volumenre
vonatkozóan.
7. Minőségi és teljesítménykövetelmények: szabvány szerint.
8.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra:
A szállító a kiszállított és a szállító jegyzék, átvételi elismervény alapján átadott termékekről összesítő számlát
készít. A fizetés átutalási megbízással történik. Fizetési határidő a számla keltétől számított 10. banki nap. A fizetés
napja a Szállító bankszámláján történő jóváírás napja. Az ajánlatkérő kedvezőbb fizetési feltételeket elfogad.
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9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlattételi kategóriánként a legelőnyösebb összesített ajánlati érték.
Az ajánlatok értékelése: kategóriánként a mellékelt táblázatokban szereplő termékek kategóriára összesített nettó
ajánlati érték alapján történik.
Ajánlati értékegyenlőség esetén a két legjobb ajánlatot tevő között nyílt árverseny alapján kerül eldöntésre a
győztes!
10. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeiről a Közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 71. § ( 4 ) bekezdésében leírtak szerint nyilatkoznia kell. Nyertes pályázat esetén
szerződéskötéskor igazolnia kell a Kbt. 71. § ( 4 ) bekezdés szerinti alkalmasságot.
12.

Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: a hiánypótlás lehetősége nem biztosított.

13.

Az ajánlattételi határidő: 2010. november 26.

14. Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztály
15. Az ajánlattétel nyelve: magyar
16.

Az ajánlatok benyújtásának példányszáma:
2 példány (1 eredeti és 1 másolati) 1 db lezárt borítékban

17. Az ajánlatok felbontásának helye, és ideje:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám, Kistanácskozó Terem,
2010. december 2-án 9,00 óra.
18.

Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni:
Nem, az ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

19. Az ajánlatok elbírálásának módja, az eredményhirdetés időpontja: Az ajánlatokat a helyi versenyeztetési
szabályzat szerinti bizottság bírálja el, a 2010. december-i ülésén.
20. A szerződéskötés időpontja: az eredmény kézhezvételétől számított 8 napon belül.
21.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2010. október 28.

22. Egyéb információk:
- Az ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégjegyzésre jogosult aláírásával hitelesített cégkivonatot és aláírási
címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt, valamint az esetlegesen folyamatban lévő változás
esetén az iktatott változásbejegyzési kérelmet.
- Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezik, vagy nincs a beszerzés
tárgyával összefüggő tevékenység felsorolva a cégbejegyzésében.
- Az általa becsatolt cégkivonatban, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban a tevékenységi kör
megjelölésénél nem szerepel a közbeszerzés tárgyára vonatkozó tevékenység.
- Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlat tárgyának azt a részét, melyek összefüggésében az ajánlattevő szerződést
fog kötni harmadik személlyel.
- Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak cégszerűen aláírva, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó által aláírva 2
példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányt.
- Az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Abban az esetben, ha a nyertes visszalép, az
ajánlatkérő a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg.
Az ajánlatok felbontása megtörtént. Az ajánlatok összegzése az alábbi:
1.
A benyújtott ajánlatok száma, és részletezése részajánlatonként:
A/4, A/3 másolópapír, laporelló:
2 db
Különféle író – és irodaszer:
1 db
Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek:
2 db
Ssz.

Pályázó neve

1.
2.

„Color Shop” Papírbolt
Mágus – Comp

A/4, A/3 másolópapír,
laporelló
x
x
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Különféle író – és
irodaszer
x
-

Nyomtató, fax és
fénymásoló tonerek
x
x

2.
a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – a legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
A/4, A/3 másolópapír, laporelló:
Ssz. Pályázó neve
Címe
Összesített nettó
árajánlat ( Ft )
1.
„Color Shop” Papírbolt
5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
571.760
2.
Mágus - Comp
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 230.
616.860
Különféle író – és irodaszer:
Ssz. Pályázó neve

Címe

1.

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

„Color Shop” Papírbolt

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek:
Ssz. Pályázó neve

Címe

1.
2.

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 230.

„Color Shop” Papírbolt
Mágus – Comp

Összesített nettó
árajánlat ( Ft )
1.687.640
Összesített nettó
árajánlat ( Ft )
2.327.000
2.258.936

3.
Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Nem volt.
4.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
A/4, A/3 másolópapír, laporelló:
„Color Shop” Papírbolt
5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Különféle író – és irodaszer:
„Color Shop” Papírbolt

571.760,- Ft

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

1.687.640,- Ft

Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek:
Mágus – Comp
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

2.258.936,- Ft

b) A nyertes ajánlatot követő kettő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege:
A/4, A/3 másolópapír, laporelló:
Helyezés Pályázó megnevezése
Címe
Ajánlat
összege
2
Mágus - Comp
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 230.
616.860,- Ft
Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek:
Helyezés Pályázó megnevezése
Címe
2

„Color Shop” Papírbolt

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

Ajánlat
összege
2.327.000,- Ft

A kategóriánkénti nyertes ajánlatok összesítve 4.518.336,- Ft összegű kiadást jelentenek. A nyertes ajánlatok és a
legrosszabb ajánlatok közötti összesített különbség a fénymásoló papírok valamint a tonerek kategóriában összesen
113.164,- Ft. Az összesített nyertes ajánlat 62.586,- Ft-tal magasabb, mint a 2010. évi ( 4.455.750,- Ft).
A helyi szabályozásunk alapján a pályázati eljárás során a bizottság dönt, tagjai: polgármester valamint a bizottsági
elnökök.
A Véleményező Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását a T. Képviselő - testületnek.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Véleményező Bizottság 5 igen szavazat mellet
javasolja a tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztatás a polgármesteri hivatal 2011 évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálásról "
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Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a 2011 évi nyomtató, fénymásoló
kellékanyagok, és egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala a 2011 évi irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi
szállítókkal köt szerződést:
1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
2. Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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