Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2011. január 27-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe.


Napirend:

1. Az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.
(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló
5. A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011. évi önkormányzati támogatása
6. GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
7. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
8. Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító
okiratának felülvizsgálata
9. Az Intézményvezetők bérének felülvizsgálata a törvényi változások következtében
10. Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak jóváhagyása
11. Köztemetők felújítása
12. Zöldpark Kft. telephely változtatásának, valamint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének
jóváhagyása
13. A 2940 hrsz-ú út lezárása
14. A Gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultivációja
15. Endrődi csomópont építése
16. Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba kérése
17. A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló,

Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is
letölthetik PDF dokumentumként.

18. 2011. évre szóló közfoglalkoztatás tervezése
19. 2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára
20. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
21. Beszámoló a "Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön" c.
projektről
22. Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról
23. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
24. Tájékoztató az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
előterjesztésével kapcsolatban
25. Településszerkezeti Terv módosítása
26. Tisztítótelep fejlesztése
27. Vis maior támogatás igénylése
28. Ivóvízminőség-javító program
29. Bejelentések

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor.

30. A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/b. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2011. január 26.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2011. január 27.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2011. 01. 27-i ülésre
391/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges
területek megszerzéséhez a kisajátítási eljárás kezdeményezése
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. december 29.
Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges területek megszerzéséhez a
kisajátítási eljárást nem kellett kezdeményezni, mivel sikerült megállapodni a tulajdonosokkal. A
megállapodás értelmében a tulajdonosok az alábbiakban részletezett területeket 1500 Ft/m2 fajlagos áron
eladják Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
A megvásárolandó ingatlan területrészek adatai
területrészek nagysága

A kisajátítandó hrsz. utca név házszám

6286
6289/2
6298
6299
6301
6302

Hídfő
Hídfő
Fő
Fő
Fő
Fő
Összesen:

9
3/1
16
18
22
24

előzetes felmérés szerint
( m2 )
273
332
221
309
339
192
1666

A tulajdonosokkal adásvételi előszerződést kötöttünk. A telekalakítási eljárás folyamatban van. A
változási vázrajzok benyújtásra kerültek a földhivatalhoz. A végleges adásvételi szerződés várhatóan
február - márciusban megkötésre kerül.
458/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vétele

Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. december 31.
A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megkereste az önkormányzatot a 3680 hrsz.-ú
csapadékvíz-elvezető csatorna tulajdonviszonyának rendezése végett. A csatorna jelenleg Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésben van, amely természetben az Ipari Park
mellett lévő Sebes György utcában húzódik.
A belterületi csapadékvíz-elvezető csatorna fenntartása, karbantartása 2004. évtől nem tartoznak az
igazgatóságok alapfeladatainak körébe. A vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései szerint az
önkormányzat feladatát képezi a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, a belvízelvezetés, a település
belterületén a csatornák áradásai, a csapadékvizek által okozott kártételek megelőzése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Belvízrendezés II. ütemében a csatornaszakaszon beruházást
végzett, a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése miatt szükséges a 3680 hrsz.-ú csatorna megjelölésű
ingatlan tulajdonjogával rendelkezni.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a 2007. évi CVI. Tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a
254/2007.(X.4.) Kormr. 50-51.§-a alapján az önkormányzat igénybejelentése alapján tulajdonba adhatja az
ingatlant.
Az eljárás folyamatban van. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről még nem érkezett
visszajelzés.
5/2010. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gyomaendrődi Ligetfürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 20.
2010. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a Liget Fürdő szauna kert kialakításának költsége
(27463E. Ft) figyelembevételre került. A beruházás megvalósítására 2010. évben nem került sor, a Liget
Fürdő Kft. vezetése a 2011. évi fejlesztési elképzelései között a szauna kert kialakítását nem szerepelteti.
198/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság kérelme pályázat
benyújtáshoz
Határidő: 2010. 07. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 20.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság pályázatát a támogató hatóság
támogatja, a tényleges megvalósításra 2013.-ig ütemezve kerül sor. A 2011. évi költségvetési
koncepció tartalmazza a 824E Ft támogatási összeget, a 2011. évi költségvetési rendelet
összeállításánál
a
824E
Ft
összegű
támogatás
beépítésre
kerül.

Határidő: 2010. 10. 31., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2011. január 20.
A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásánál a 824E Ft beépítésre került.
223/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2009. évben képződött nyeresége
Határidő: 2010. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 20.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft a 4.000E Ft összegű osztalék előleget 2010. 09.30.-án átutalta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlájára.
321/2010. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételi ajánlata
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. október 25.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a bérlakás állomány növelése érdekében a 2010. szeptemberi
ülésén döntött arról, hogy a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti 80 %-ban kész újépítésű egy
tömbben lévő 5 db lakás megvásárlására bruttó 30 millió Ft összegben tesz ajánlatot pályázati eljárás
során. Az eljárás időközben lezárult, Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott, az
adásvételi szerződés 2011. január 5.-én aláírásra került.
357/2010. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Liget Fürdő Kft. részére 15 millió Ft működési többlettámogatás biztosítása

Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2011. január 20.
A 2010. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása alkalmával a 15.000E Ft összegű működési
többlettámogatás a Liget Fürdő részére beépítésre került.
361/2010. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Varga Lajos sportcsarnok eszközállományának bővítéséhez 1.705 e Ft támogatás
biztosítása
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2011. január 20.

A 2010. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításakor az 1.705E Ft összegű Sportcsarnok
felújítására biztosított többlet támogatás az Intézmény költségvetésébe beépítésre került.
368/2010. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Energia felhasználás felülvizsgálata
Határidő: 2010. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
Képviselő-testület a szeptember 23-i ülésén az energiafelhasználások, energiaszolgáltatások
felülvizsgálatáról a döntést elnapolta, az előterjesztés a képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére
került ismét beterjesztésre.

369/2010. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Területvásárlás az Ipari Park területén közbeszerzési eljárása
Határidő: 2010. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 10/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Gazdasági
Társaságba a társaság befektetési elgondolása, valamint a szakvélemények ajánlásai alapján piaci alapú
befektetésként a közművel ellátatlan területet vásárol az ipari park területéből a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-től 114.200 m2 nagyságban, vételár ajánlat (nettó 460 Ft/m2) 52.532.000 Ft. + Áfa 13.133.000,- Ft,
összesen. 65.665.000,- Ft.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonát képező 3741/52 hrsz.-ú a) kivett építési terület megnevezésű
6,9181 ha, b) kivet árok megnevezésű 626 m2, c) kivett építési terület megnevezésű 4,4393 ha, összesen:
11,4200 ha területű ingatlanra az adásvételi szerződés 2011 január 3.-án aláírásra került. Az adásvételi
szerződésben a vételár: bruttó 65.665.000,- Ft. A vételár átutalásra került.
370/2010. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaendrőd város településrendezési terv módosítása
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Mamutec Hungary Kft kérelmének helyt adva a
településrendezési terv módosítását elrendelte az alábbiak szerint:
a külterületi 0918/4, 0918/5, 0918/7 hrsz-ú földrészleteket „K7” övezetből „Ge” egyéb gazdasági
terület övezetbe való átsorolását.
A rendezési terv fenti módosítása nem ellentétes Gyomaendrőd város településfejlesztési koncepciójával,
annak módosítása nem válik szükségessé. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasította a főépítészt a
szükséges eljárás lefolytatására.

Az eljárás megindult, de még nem fejeződött be. Jelenleg a területileg illetékes Állami Főépítész
véleményezését várjuk.
462/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítás első fordulós tárgyalása

Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
A rendelet II. fordulós tárgyaláson a decemberi ülésen elfogadásra került, 32/2010.(XII.29.) Gye. Kt.
rendelet kihirdetésre került.

466/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló rendelet első fordulós tárgyalása

Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
A rendelet II. fordulós tárgyalása jelen testületi ülésre került beterjesztésre.

467/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.)
KT rendelet első fordulós tárgyalása

Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
A rendelet II. fordulós tárgyaláson a decemberi testületi ülésen elfogadásra került, a 37/2010.(XII.29.)
Gye. Kt. rendelet kihirdetésre került.
469/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
rendelet módosítás első fordulós tárgyalása

Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
A rendelet II. fordulás tárgyaláson a decemberi testületi ülésen elfogadásra került,
39/2010.(XII.29.) Gye. Kt. rendelet kihirdetésre került.
473/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Köztemetőkben folyó temetkezési, valamint a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló rendelet első fordulós tárgyalása
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 19.
A rendelet II. fordulás tárgyalásán a decemberi testületi ülésen elfogadásra került, 40/2010.(XII.29.) Gye.
Kt. rendelet kihirdetésre került.
539/2010. (XII. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
Határidő: 2011. 01. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 20.
Az Intézmények a határozatban szereplő árakat alkalmazzák 2011. évben.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 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!
A Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban az épített örökség védelmével kapcsolatos
helyi szabályozás tervezetét, melyet második fordulós tárgyalásra alkalmasnak talált.
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 tárgyalás során a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság kezdeményezte,
hogy ne csak az épületeken, hanem minden a rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi
védendő értéken végzendő állagmegóvó, felújítási vagy a védettség értékét növelő átalakítási munka elvégzéséhez
is nyújtható legyen önkormányzati támogatás.
Ennek megfelelően elkészült az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az épített örökség
védelméről szóló rendelettervezet elfogadását, azzal, hogy ne csak az
épületeken, hanem a rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében meghatározott
egyedi védendő értékeken végzendő állagmegóvó, felújítási vagy a védettség
értékét növelő átalakítási munka elvégzésére is nyújtható legyen önkormányzati
támogatás.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az épített örökség
védelméről szóló rendelettervezet elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az épített örökség
védelméről szóló rendelettervezet elfogadását, azzal, hogy ne csak az
épületeken, hanem a rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében meghatározott
egyedi védendő értékeken végzendő állagmegóvó, felújítási vagy a védettség
értékét növelő átalakítási munka elvégzésére is nyújtható legyen önkormányzati
támogatás.

Döntési javaslat
"Az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 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
/2011. ( ) önkormányzati rendelete
az épített örökség védelméről
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon
elemére, amely külön jogszabály alapján nem áll műemlékvédelem alatt, és amelyet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) épített és természeti környezetének
értékeként védetté nyilvánított.
(2) E rendelet célja Gyomaendrőd város településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek
védelme a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
(3) Gyomaendrőd város épített értékei – tulajdonformára tekintet nélkül – a nemzet, illetőleg a város kultúrális
kincseinek részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk a jelentőségükhöz méltó használatuk és a megfelelő bemutatásuk
közérdek.
A helyi építészeti örökség védettségi kategóriái
2. § (1) Helyi egyedi védelem alá helyezhetők:
a) azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények, melyek a város építészeti jellegét alapvetően
meghatározzák,
b) a városi tereknek eredeti állapotukban alkotóelemét képező szobrok, közterületi tárgyak, történeti értékű fasorok
és egyedi műszaki létesítmények,
c) a kertépítészeti igénnyel létrehozott történeti parkok,
(a továbbiakban összefoglaló megnevezéssel: egyedi védendő érték)
(2) Helyi területi védelem alá helyezhetők:
a) több egyedi védendő értékből álló együttesek, melyek alkotó elemeik egyedi értékén túlmenően együttesként is
értéket képviselnek vagy olyan védett és nem védett egyedi védendő értékekből álló együttesek, melyeken belül a
védett objektumok értékeinek zavartalan érvényesülését is biztosítani kell.
b) a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok környezetében lévő meghatározott ingatlanok,
c) a város olyan összefüggő részei, ahol az épített és természeti környezet, valamint a jellegzetes
településszerkezet történelmi folyamatosságot képvisel, továbbá olyan városrész, ahol együttest alkotó mértékben
találhatók értéket képviselő védendő építmények, utcák, terek, parkok.
A védelemre vonatkozó eljárás
3. § (1) Gyomaendrőd város belterületén valamely egyedi érték védettség alá helyezését, illetve
annak megszüntetését bárki írásban kezdeményezheti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Főépítészénél (a
továbbiakban: települési főépítész).
(2) A kezdeményezést a települési főépítész – szükség esetén kikérve műemlékvédelmi szakértő, és muzeológus
szakértő véleményét - döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.
(3) A települési főépítészhez benyújtott kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését,
b) a védelem rövid indoklását,
c) a védendő érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait
(utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész megjelölését, tulajdonos, használó),
d) a védendő érték fellelhető és rendelkezésre álló felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív
dokumentumait,
e) a védendő terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,
f) a védendő érték fényképét,
g) a kezdeményező nevét, és címét,
h) helyszínrajzot.
(4) Az előkészítés során a védelem alá helyezendő védett értékről részletes dokumentációt kell készíteni a (3)
bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez csatolni kell az értékvizsgálat során keletkező szakvéleményeket.
(5) A helyi védettség alá helyezésről, valamint a védettség megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.
(6) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről az érdekeltet a települési főépítész a döntés meghozatalát
követő 30 napon belül írásban értesíti.
A helyi védelem alá helyezés és a védelem nyilvántartása
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4. § (1) A települési főépítész a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékét a helyben szokásos módon és az
önkormányzat internetes portálján közzé teszi. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érintettek 30 napon belül
észrevételt tehetnek.
(2) A helyi védettség alá helyezett értékekről a települési főépítész a 4. mellékletben meghatározott tartalmú
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.
(3) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
E bejegyzésekről a települési főépítész gondoskodik. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem
érinti.
(4) A helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztható indok már nem áll
fenn, vagy ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt támasztja alá.
(5) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védetté nyilvánítással
egyidejűleg a helyi védettség megszűnik. Ha egy védett érték műemléki védettsége megszűnik, a települési
főépítész megvizsgálja a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.
(6) A védett értékek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
Önkormányzati támogatás forrása és formája
5. § (1) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít az 1. mellékletben felsorolt
egyedi helyi védelembe vett értékeken végzendő állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét növelő átalakítási
munkák támogatásához.
(2) Az egyedi helyi védelemben részesülő értékek felújítási munkáihoz vissza nem térítendő támogatás, vagy
kamatmentes kölcsön pályázat útján igényelhető. Vissza nem térítendő támogatásban csak magánszemély
részesülhet. Jogi személy részére csak kamatmentes kölcsön nyújtható. Egy pályázó egy ugyanazon épületen
elvégzendő azonos építési munkanemre tíz éven belül csak egyszer pályázhat.
(3) A pályázatokat a Képviselő-testülete írja ki a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetését követő 45 napon belül. A
benyújtott pályázatokról átruházott hatáskörben a Képviselő-testületnek az épített környezet védelmével kapcsolatos
feladatkört ellátó állandó bizottsága dönt.
Önkormányzati támogatás mértéke
6. § (1) A támogatás mértéke a megpályázott munkálatok költségeinek 50 %-át nem haladhatja meg. Amennyiben a
megpályázott munkálatok más forrásból is részesülnek támogatásban, úgy a támogatások együttes összege nem
haladhatja meg a bekerülési költség 70 %-át, azaz az épület tulajdonosának, támogatást kérőnek a bekerülési
költség legalább 30 %-át saját forrásként kell vállalnia és biztosítania.
(2) A támogatás összege a támogatás odaítélését követő egy éven belül használható fel, az elvégzett munkákat és
felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák alapján, utólagos elszámolással. A támogatás kifizetése
200.000,-Ft-ig egy összegben, azon túl 200.000.-Ft-onként az előző felvett összeg elszámolása mellett történik.
(3) A döntéshozó bizottság a beérkezett pályázatok számára és a benyújtott támogatási igényekre figyelemmel dönti
el, hogy az egyes pályázóknak vissza nem térítendő támogatást, vagy kamatmentes kölcsönt nyújt, illetve a
támogatottak a két támogatási formát milyen arányban kapják.
A pályázók és a pályázható munkák köre
7. §(1) Támogatás iránti pályázatot nyújthat be jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély,
vagy társasházi közösség, akinek tulajdonában vagy használatában áll a rendelet 1. melléklete szerint helyi
védelembe vett egyedi védendő értékek valamelyike.
(2) Támogatás adható az érték védettségéből eredő – a rendeltetésszerű használatához szükséges fenntartás
mértékét meghaladó - a védett érték megóvására irányuló, felújítási munkálatok költségeinek térítéséhez, illetve
kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:
a) tetőszerkezetek, tető héjazat, kémények felújítása, különösen indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.
b) az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása,
festése.
c) az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
d) az utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése.
e) utólagos vízszigetelési munkálatok.
f) közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek - kivéve világító reklámhordozó elhelyezése.
A pályázat benyújtásának feltételei
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8. §(1) Önkormányzati támogatás iránti pályázatot a 7. § (1) bekezdés szerinti körből az egyedi védendő érték egy
vagy több tulajdonosa, illetve használója nyújthat be a pályázaton részt nem vevő, de az ingatlannal érintett
tulajdonosok - a pályázat benyújtásához és az építési munkálatokhoz -hozzájáruló nyilatkozatával.
(2) A pályázónak igazolnia kell, hogy helyi adó, illetve fizetési hátraléka az önkormányzattal szemben nincs.
(3) A pályázónak rendelkeznie kell
a) a pályázatban körülírt munkák elvégzéséhez jogszabályban előírt műszaki tervdokumentációval,
b) jogszabályban előírt építési engedély határozattal, vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés
nyilvántartásba vételét dokumentáló határozattal.
c) a munkálatokhoz tartozó költségvetéssel, vagy a munka teljes elvégzésére vonatkozó kivitelezői árajánlattal,
d) a c) pont szerint meghatározott költségfedezet minimum 50 %-ával, illetve más forrásból is támogatott munka
esetén 30 % igazolt saját erővel.
A pályázat tartalma, benyújtása, elbírálása
9. § A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2. melléklet szerinti, pályázati kiíráshoz mellékelt adatlapot
b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
c) az építési engedély megadásáról szóló jogerős határozatot,vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés
nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát
d) jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,
e) a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot,
f) a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
g) az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
h) nyilatkozatot az 7. § (3) d) szerinti önerő meglétéről,
i) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról.
Pénzügyi rendelkezések
10. § (1) A támogatás kifizetésének módjáról, a felhasználásról és a vállalt teljesítés garanciális feltételeiről, illetve
kamatmentes kölcsön folyósításának feltételeiről, visszafizetésének módjáról és összegéről a támogatás
felhasználásának határidejéről, az ellenőrzés módjáról a támogató és támogatott megállapodást kötnek a 3.
melléklet szerinti támogatási szerződéssel. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a támogatottal.
(2) A kamatmentes kölcsönt, az épületen végzett munka befejezésétől számított 6 hónapon belül kell elkezdeni
törleszteni, a visszafizetés ideje 2 évnél hosszabb időtartamú nem lehet. A visszatérítendő támogatás havi törlesztő
részlete
nem
lehet havi 5.000.-Ft-nál
kevesebb.
Az
esedékes törlesztő részlet teljesítései
határidejének elmulasztása esetén, a kölcsön hátra lévő összege egyszerre válik esedékessé, a Ptk szerinti
késedelmi kamatokkal együtt.
(3) A pályázaton elnyert támogatás egészét a pályázó az építési munka az építésügyi hatóságnál történő
bejelentéssel egyidejű megkezdésekor igényelheti. A támogatás igénybevételének feltétele az (1) bekezdés szerinti
megállapodás megkötése, melyben a tulajdonos/ok/ hozzájárul/nak/, hogy a támogatás összegének erejéig
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára, az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyezésre a
támogatott ingatlanra. A támogatott munka elvégzése után a támogatott köteles a munka elvégzéséről az
elszámolást benyújtani, melyhez a (3) bekezdés szerinti igazolást is csatolni kell, az elszámolás elfogadását követő
30 munkanapon belül a polgármester intézkedik a jelzálogjog törléséről.
(4) Az elnyert támogatás pályázat szerinti felhasználását a tervezett munka terv szerinti és megfelelő minőségben
történt elvégzését a munka befejezését követően a pályázat kiírója által kijelölt szakember igazolja, aki az építési
munka végzésének ideje alatt jogosult azt ellenőrizni és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben észrevételeit
megtenni.
(5) Amennyiben a támogatott munka a szerződésben meghatározott határideig nem, vagy nem elfogadható
minőségben valósul meg, a támogatásban részesülő a felvett teljes összeget köteles a mulasztás megállapítását
követő 30 napon belül a támogatás felvételének időpontjától - a Ptk. 301. § szerint - számított kamattal növelve
visszafizetni.
(6) Az önkormányzat a bejegyzett jelzálogjogát mindaddig fenntartja, míg a támogatott a (2) bekezdés szerint nem
teljesít, vagy a (4) bekezdés szerint folyamatosan számított visszafizetést halasztja.
Szabálysértési rendelkezések
11. § Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, amennyiben cselekménye súlyosabb
elbírálás alá nem esik- szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.
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Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. január…….
Várfi andrás sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a ……/2011. (….) önkormányzati rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Helyi védettség alatt álló egyedi értékek
Polgármesteri Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
Régi Községháza épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017
Kner Imre Gimnázium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
Középiskolai Kollégium- Hősök utca 39. - hrsz.: 687
Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
Kis Bálint Általános Iskola - Hősök útja 45. - hrsz.: 1591
Általános Iskola (volt Úrikaszinó) - Hősök útja 47. - hrsz.: 1591
Óvoda- Kossuth utca 7. - hrsz.: 113
Gyógyszertár- Dózsa Gy. utca 1. - hrsz.: 5965/1
Volt Iskolaépület, Kisréti Alapítvány épülete - Blaha L. utca 11. - hrsz.:5961
Déryné Művelődési ház- Blaha L. utca 21. - hrsz.: 5948
Lakóház Fő út 36. - hrsz.: 6309
Körös Étterem és Szálloda- Szabadság tér - hrsz.: 691
Volt Gabonaforgalmi irodaépülete(Vári féle ház)-Kossuth utca 68. - hrsz.: 2883
ÁFÉSZ épülete- Kossuth utca 33. - hrsz.: 131/4
Lakóépület Kossuth utca 5. - hrsz.: 112
Református Egyház épülete Hősök útja 44. - hrsz.: 1
Szakközépiskola központi épülete- Hősök útja 38-40. - hrsz.: 1602
Központi orvosi rendelő- Hősök útja 57. - hrsz.: 1580
Lakóház Kossuth utca 32. - hrsz.: 141
Lakóház (volt VIZIG épület) Hősök útja 53. - hrsz.: 1583/3
Gazdatiszti lakás – Szabadság tér 7 – hrsz: 677/1 (H 26)
Bethlen Gábor Szakközépiskola épülete – Fő út 230. – hrsz: 1598 (H 31)
Lakóház – Fő út 183. – hrsz: 14 (H 34)
Sóczó Elek lakóháza – Fő út 220. – hrsz: 1799 (H 35)
Református Szeretetotthon – Fő út 171. – hrsz: 25 (H 40)
Református Szeretetotthon – Fő út 169a, 169b. – hrsz: 23, 24 (H 41)
Lakóház-üzletek – Fő út 188. – hrsz: 2010 (H 42)
Lakóház – Mátyás király u. 3. – hrsz: 1601 (H 61)
Lakóház – Kossuth Lajos u. 13. – hrsz: 117 (H 66)
Postaépület – Kossuth Lajos u. 28. – hrsz: 143 (H 68)
Lakóház – Bajcsy Zsilinszky út 55. – hrsz. 50/1 (H 77)
Lakóház (volt laktanya) – Rákóczi Ferenc u. 13. – hrsz: 168 (H 86)
Irodaépület – Fő út 5. – hrsz: 5009 (H 113)
Plébánia – Fő út 1. – hrsz: 5002/2 (H 115)
Kalmár-féle lakóház – Dózsa György u. 12. – hrsz: 5956 (H 142)
Lakóház – Lábas u. 6. – hrsz: 5075 (H 152)
Nagylaposi Major- Tüköri Kastély
Telki Kastély - Telkpuszta

2. melléklet a

/2011. (…..) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme
támogatására kiírt pályázat benyújtásához

A tulajdonos adatai:
Neve:
…………………………………………………………………………...
Lakcíme:
…………………………………………………………………………...
Postacíme:
…………………………………………………………………………...
Jogállása:*

jogi személyiségű szervezet
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jogi személyiség nélküli szervezet

magánszemély

egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….
…………………………………………………………………
2.
A védett érték adatai:
Megnevezése:
…………………………………………………………………………..
Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………..
A védelem kategóriája:
A védett érték funkciója:*

egyedi védelem
területi védelem
 egylakásos lakóépület
 épületegyüttes
 többlakásos lakóépület
 védelem alatt álló kör nyezet
 közösségi épület
 történelmi településszerkezet
 gazdasági épület
 egyéb létesítmény: ……….………….
 egyéb épület
...………………………………..............
 köztér alkotóeleme
……………………………….................
 történeti park
………………………………………….
 egyéb építmény:……….………….
...………………………………..............
……………………………….................

3.
A támogatással megvalósuló munkálatok megnevezése:*
 épület tartószerkezetet érintő felújítása
 épület tetőszerkezetek, tető héjazaz, kémények felújítása, indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.
 az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása,
festése.
 az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
 az épület utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények áthelyezése.
 utólagos vízszigetelési munkálatok.
 közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek elhelyezése.
 egyéb munkálatok:………… ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
4.
A megpályázott támogatás mértéke:
...…………………………………………. Ft
5.
Mellékletek felsorolása:*

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat

jogerős építési engedély határozat

építési engedély tervdokumentáció 1 pl

jogszabály által előírt esetben kiviteli terv dokumentáció 1 pl

a tervezett munkákra vonatkozó költségvetés, vagy kivitelezői árajánlat

a felújítandó objektum állapotát bemutató színes fotók

az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata

nyilatkozat az önerő meglétéről

nemleges igazolás az önkormányzati tartozásról
Gyomaendrőd, 20………………
………………………………………..
pályázó aláírása
* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
3. melléklet a ../2011. (…) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés
a Helyi örökségvédelmi Alapból
pályázat útján elnyert támogatáshoz
amely létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) képviseli Várfi András
polgármester, mint támogató, (továbbiakban: Támogató)
másrészről a/z/ ………………………………………….., mint pályázó címe: …………………………,
képviseletében eljár: ………………………………………………., továbbiakban: „Támogatott” között
az alábbiak szerint:
1.Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Helyi örökségvédelmi Alapból, támogatás elnyerésére kiírt 20…. évi
pályázati felhívására, a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) ………………………………………. számon
iktatott pályázatra vonatkozóan a Támogató ………………………..….. számú határozatával ……………………… Ft,
azaz ………………………………………… forint összegű támogatást nyújt a Támogatott részére, amely ………. ,- Ft
vissza nem térítendő, és ………….,-Ft visszatérítendő támogatás.
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2. A támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott alábbi célokra fordítható.
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. A pályázati
céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA), illeték vagy közteher tartozás
kiegyenlítésére.
3. A Támogatott kijelenti, hogy
· 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,
· az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége
nincs,
4.
A
kifizetés
pénzátutalással
történik
a
Támogatott
………………………………. számú
……………………………………………………………… pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet a Támogató a
Támogatott által aláírt szerződés, és a /2010. Gye. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyósít.
5. Az elszámolás rendje:
A támogatás az odaítélését követő egy éven belül használható fel. Az elvégzett munkákat és felhasznált anyagokat,
termékeket igazoló számlák benyújtása után, azok ellenőrzését követően, a helyszíni ellenőrzés megtartása után 8
napon belül kerülnek kifizetésre. A támogatás kifizetés 200.000,- Ft-ig egy összegben, azontúl 200.000,- Ft-ként
lehetséges.
A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyi munka befejeztével 60 napon belül el kell számolni. Amennyiben
építési engedélyköteles munkát végeztek, úgy az építésügyi hatóság engedélyét csatolni kell az elszámoláshoz.
A kamatmentes kölcsönt a támogatott munka befejezése után 6 hónapon belül el kell kezdeni törleszteni. A törlesztő
részlet mértéke: …………
A kölcsön visszafizetésére meghatározott határidő: ………….
A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.
6. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
7. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének, lebonyolításának és
teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben
szükségessé váló operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának előkészítését
a Polgármesteri Hivatal végzi.
8. A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától
számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az Önkormányzat 53200125-11062402
számú számlájára, a felmondást követő 5 banki napon belül visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen
- a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, azonnali és indokolatlan
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az
ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.
A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a támogatási lehetőségekből.
9. A Támogatott az Önkormányzat szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat szerződésszegést követ el, ha a támogatás megfizetését jogos ok nélkül
megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a rendkívüli felmondás napjától a szerződésben
megállapított időtartamra számított támogatási összeg törvényes kamattal növelt összegét.
10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot. értesíteni, és ezzel egy időben írásban benyújthat
határidő módosítási kérelmet, melyet 60 napon belül a Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elbírál.
11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást és a támogatás
felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
2) az államháztartásról szóló, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi
XXIV. törvény 5. §-ával módosított államháztartási törvény 15/A. §-ából fakadó kötelezettségének eleget téve, jelen
megállapodás közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja,
helyszíne) közzéteszi az Önkormányzat internetes portálján; (www.gyomaendrod.hu)
3) a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli;
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4) kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni,
5) a támogatott a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás mértékének erejéig az ingatlannyilvántartásban Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a támogatási
szerződésben meghatározott kölcsön visszafizetésének időpontjáig.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 20…... év ……………. hó ……….. nap
…………………..…………
Támogatott

…………………………….
Támogató

4. melléklet a ../2011. (….) önkormányzati rendelethez
NYILVÁNTARTÁSI LAP
Gyomaendrőd Város helyi védelem alá helyezett épített örökségéről
1.
A védett érték adatai:
Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………….
Önkormányzati határozat száma a védetté nyilvánításról:………………………………..
A védelem
kategóriája:
A védett érték
funkciója:*

egyedi védelem

területi védelem

 egylakásos lakóépület
 épületegyüttes
 többlakásos lakóépület
 védelem alatt álló környezet
 közösségi épület
 történelmi településszerkezet
 gazdasági épület
 egyéb létesítmény, éspedig
 egyéb épület
…………. ...………………………………..............
 köztér alkotóeleme
……………………………….................
 történeti park
………………………………………….
 egyéb építmény, éspedig
…………. ...………………………………..............
……………………………….................

A védett épített
érték rövid leírása: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. A tulajdonos adatai:



Neve:
Lakcíme:
Postacíme:
Jogállása:*

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

jogi személyiségű szervezet

jogi személyiség nélküli szervezet

magánszemély
egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….
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…………………………………………………………………















3.

A védett érték dokumentumai:**
A védett érték részletes leírása
Történeti leírás
Fotódokumentáció
Műszaki leírás a védett érték állapotáról
Felmérési terv
Igénybevett támogatás önkormányzati határozata
Igénybevett támogatás elszámolás igazolása

* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
** a felsorolt és rendelkezésre álló dokumentumok a nyilvántartási lap mellékletét képezik

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 4. §-a szabályozza a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja megállapításának
szabályait, amelyet eltérő rendelkezés hiányában az alpolgármestrerre is alkalmazni kell.
A Képviselő-testület az alakuló ülésén 387/2010. (X. 14.) Gye. Kt. határozatában megválasztotta az alpolgármestert
és összegszerűen állapította meg a törvényi keretek között a tiszteletdíját és költségtérítésének mértékét. A
törvényes és a magas szintű jogforrásnak teljes mértékben megfelelő határozat azonban ellentmondásba került a
helyi jogforrással, azért mert az még tartalmaz alpolgármesteri tisztelejdíj mértékét szabályozó rendelkezést.
Mivel a törvény az önkormányzatnak csak a képviselők tiszteletdíjának szabályozására ad felhatalmazást, és
önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogforrással, ezért a helyi jogszabálynak az
alpolgármester tiszteletdíja mértékére vonatkozó rendelekezését hatályon kívül kell helyezni.
A módosítás úgy állítja helyre a jogbiztonságot, hogy az nem érinti és nem változtatja meg a megválasztott
tisztségviselő jogi helyzetét és javadalmazásának mértékét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti rendelet tervezet alkossa rendeletté.
Döntési javaslat
"A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a
tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 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
…/2011. (….) önkormányzati rendelete
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a
tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. § a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a
tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2011. 01. 27.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselő-testület 2010. novemberi
alakuló ülésén kapta a megbízást arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
fél éven belül vizsgálja felül a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:
SZMSZ). A Képviselő-testület a munka elvégzésére 2011. január 31-ig adott határidőt, azonban ez nem jelenti azt,
hogy eddig le is kell zárni a folyamatot, mert a törvényi határidő csak április elején jár le.
Annak ellenére, hogy a hatályos SZMSZ kifejezetten a saját működést szabályozza és nem érinti közvetlenül az
állampolgárokat, szervezeteket, mégis önkormányzati rendelet, ezért a módosítása során is alkalmazható a
kétfordulós tárgyalási mód.
A hatályos SZMSZ felülvizsgálata során figyelembe vettük:
a) a 2011. január 1-én hatályos önkormányzati törvényt,
b) a Belügyminisztériumnak a felülvizsgálat módszerére kiadott szakmai ajánlását,
c) a Képviselő-testület alakuló ülésén hozott döntéseit,
d) a testületi munka korszerűsítési törekvéseit,
e) a kiszolgáló Polgármesteri Hivatal szervezetének és működésének új szabályozási irányelveit
A felülvizsgálat eredményeként nem tartjuk indokoltnak az SZMSZ normaszövegének teljes újraszabályozását, hisz
az jól bevált, kiforrott előírásokat, megoldásokat tartalmaz. Ennek megfelelően a jogszabályi környezet módosulásai,
az elmúlt évek tapasztalatai, működési medellbeli változások és korszerűsítési törekvések (digitális kapcsolattartás
és előterjesztés továbbítás) által indokolt legfontosabb szabályozási elemeket építettük be a módosító rendelet
normaszövegébe.
A fentiek miatt a korábbi szabályok alapvetően nem változtak csak az egyes szakaszok normaszövege került
pontosításra vagy a jogszabályoknak megfelelő pontosításra.
Jelentősebb változások:
a) Mellékletben csak azokat a szabályozási elemeket hozzuk, amelyek valóban a Képviselő-testület SZMSZ-beli
döntési kompetenciája. A korábbi rendelkezéssel (jellemzően határozattal) már eldöntött, vagy nem a Képviselőtestület kompetenciáján múló, de a szervezettel kapcsolatos információt hordozó elemeket (pl. képviselők névsora) a
függelékekben helyeztük el.
b) Szabályozásra került és dominánssá vált az információ továbbításban a műszaki fejlődés és digitális technika.
Elsősorban takarékossági, de remélten hatékonyság növelést is remélő megfontolással a képviselőkkel való
kapcsolattartás, információ ellátás (előterjesztések továbbítása, kihirdetett rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek
stb.) az internet útján közvetve (pl. önkormányzati portál) vagy közvetlenül (testületi üléseket előkészítő informatikai
rendszer) történik így a hagyományos küldemények csak vészági megoldásként továbbíthatók.
c) A nem életszerű vagy az Ötv. rendelkezési miatt nem értelmezhető szabályokat elvetettük. Ilyen szabály volt pl.
az, amikor egy döntési javaslat két vagy több alternatívája közül egyik sem kapott többséget, látszólag patt helyzet
lett és az ülést megszakító bizottsági egyeztetésnek adott helyet az újraszavazás előtt. Az Ötv. azonban nem ismeri
az eldöntetlenséget. Ha egy határozati javaslat nem kapja meg a többségi igent, akkor automatikusan elutasító
döntés születik.
d) Már korábban is, de az új jogalkotásról szóló törvénynek már nem felel meg az, ha egy alacsonyabb szintű
jogszabály megismétli a magasabb szintű jogforrás rendelkezéseit. Ezek a rendelkezések kerültek újra
szabályozásra. A magasabb szintű jogforrásoknak megfelelés érdekében hatályon kívül kellett helyezni az
alapítvány létrehozására és működésére vonatkozó még hatályos szabályokat. Ma már az önkormányzat alapítvány
nem létrehozásában nem vehet részt, a meglévő közalapítvány működését pedig magas szintű jogforrások
szabályozzák.
e) Szintén a jogbiztonságot szolgálja ha a jogrend átlátható. Az új jogalkotási törvény jogelve szerint ha egy
jogszabály módosul, akkor a módosító (hatályon kívül helyező) rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik és
a végrehajtottá válást követő napon hatályát is veszti. Azonban a módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés
hatályon kívül helyezése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát. E szabály alkalmazása
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érdekében a módosító rendelet hatályba lépését követően hatálytalanítja önmagát és mindazokat a még hatályos
rendeleteket amelyek korábban az SZMSZ módosításáról rendelkeztek.
Az SZMSZ felülvizsgálata a rendelet normatív szövegének felülvizsgálatával még nem zárul le. A következő fél
évben szükségessé válik még az elmúlt időszak jogforrásainak változásából adó és az új bizottsági struktúrát jobban
követő hatásköri jegyzék függelékek és az átruházott hatásköri lista pontosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet vitatassa meg.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(4) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester,
valamint a Polgármesteri Hivatal látja el. Az önkormányzat szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza.
2. § Az SZMSZ) 1. § (6), (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
“(6) A Képviselő-testületet a 2010. október harmadiki önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni
választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a lakosság
által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.
(7) Az önkormányzat települési képviselői (a továbbiakban: képviselő) névsorát a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 1. függeléke tartalmazza.„
3. § Az SZMSZ 2. § (2) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében eljárva a hivatalos levelezésére
állami címerrel, protokolláris levelezésre a város címerével ellátott bélyegzőket használ. A bélyegzők „Gyomaendrőd
Város” valamint az „Önkormányzata”, „Képviselő-testület” és „Polgármestere” feliratokat tartalmazzák. A ünnepi
alkalmakra szánt iratokon, okleveleken használható az önkormányzat pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző
lenyomata is.
(3) A Képviselő-testület Gyomaendrőd Városának elismerést szerzett, illetve a település anyagi, szellemi, erkölcsi
stb. gyarapodásához munkásságával jelentősen hozzájárult személyek elismerésére díszpolgári címet, kitüntető
emlék plakettet vagy elismerő okleveleket adományoz külön rendeletben szabályozottak szerint.”
4. § Az SZMSZ 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az 2. függelék tartalmazza.”
5. § Az SZMSZ 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § (1) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület, a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai és a
Hivatal látják el.
(2) A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokat intézményei, saját tulajdonú gazdasági
társaságai, társulással valamint nem önkormányzati szervvel kötött feladat ellátási megállapodás útján látja el.
(3) A képviselő-testület, vagy helyi népszavazással a lakosság dönt - a lakosság igényei, anyagi lehetőségei
függvényében - az önként vállalt feladatok köréről, a feladat ellátásának időtartamáról és a feladat megoldásának
formájáról.
(4) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy az önként vállalt feladatot egyszeri határozott idejű, vagy határozatlan
időre szólóan folyamatosan látja el.
(5) Nem kötelező feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési koncepció benyújtásakor dönthet a Képviselőtestület. Évközben - a folyó költségvetésre is hatással bíró - feladat ellátása önkéntesen csak rendkívül indokolt
esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.
(6) Ha az önként vállalt feladat ellátása időközben akadályba ütközik, a Képviselő-testület soron kívül dönt a
feladatellátás módjáról.
(7) A Képviselő-testület és szervei kötelező és önként vállalt feladatához kapcsolódó hatásköreit a 3. függelék
tartalmazza.”
6. § Az SZMSZ 7. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata
alapján egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira, illetve a polgármesterre ruházhatja, és vissza is vonhatja, e
hatáskör gyakorlásához utasítást adhat.
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(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét az 2. melléklet tartalmazza.”
7. § Az SZMSZ 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Ötv. 10. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl:
a) döntés az általános- és céltartalékok felhasználásáról,
b) döntés az önkormányzat tulajdonába tartozó értékhatár feletti vagyoni ügyekről,
c) a kötvénykibocsájtás”
8. § Az SZMSZ 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
“(2) A polgármester kapcsolatot tart a megyei önkormányzat és a megyei területfejlesztési tanács testületeivel és
tisztségviselőivel és rendszeresen tájékozódik annak terveiről, koncepcióiról, valamint pályázati felhívásairól és
együttműködési kezdeményezéseiről. A polgármester szükség szerint indítványt tehet az együttműködés konkrét
formáira, beruházási, pályázati célkitűzések meghatározására.”
9. § Az SZMSZ 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„11/A. § (1) A Képviselő-testületi ülés előkészítése körében, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésére a
polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik.
(2) A Képviselő-testületi ülés előkészítésének polgármesteri feladatát az alpolgármesterből, bizottsági elnökből és
jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport) támogatja. A Bizottság Elnöki
Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja.
(3) A bizottság elnöki munkacsoport ülését az esedékes Képviselő-testületi ülést megelőző 15. napra a polgármester
hívja össze és vezeti az ülését.
(4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park
Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. Az Ipari
Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését.
(5) A Bizottság Elnöki Munkacsoport, valamint az Ipari Park Munkacsoportok ülésének összehívására, vezetésére és
dokumentálására a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
10. § Az SZMSZ 11/B. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„11/B. § (1) A Képviselő-testületi írásos előterjesztéseket elektronikus úton kell továbbítani a 12. § (1) bekezdésében
meghatározottak részére. Az írásos előterjesztéseket az erre a célra rendszeresített informatikai alkalmazásban kell
elkészíteni és továbbítani. Az írásos előterjesztésekhez digitalizálva kell csatolni minden olyan dokumentumot,
amely a döntéshozatalhoz releváns információkat hordoznak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt informatikai alkalmazás kiesése esetén az előterjesztések nyílt szabványú
elektronikus dokumentumban kell továbbítani.
(3) Az előterjesztéseknek az (1) és (2) bekezdésben foglalt továbbítási módja esetében is biztosítani kell a
képviselők részére a digitális jegyzet és saját emlékeztető készítési lehetőségeket.
(4) Az írásos előterjesztések hagyományos nyomtatott irat formájában kizárólag a digitlis továbbítás lehetetlenné
válása esetén továbbíthatók.
(5) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a döntéshozó elé. A
hatékony költség és időgazdálkodás, valamint az írásmunkák minőségét javító információ megosztásban és
adatcserében rejlő előnyök kihasználása érdekében az előterjesztés-tervezetek kizárólag a testületi ülések
előkészítésére szolgáló célszoftverrel, illetve ennek kiesése esetén számítógépes szövegszerkesztővel készíthetők
el.
(6) A rendkívüli sürgősséggel, az ülés napján vagy az ülést megelőző 5. nap és az ülés napja közötti időben
beterjesztendő előterjesztések esetében is a (1)-(5) bekezdésben szabályozott eljárást kell alkalmazni azzal, hogy
az előterjesztés fejlécében fel kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát. A záradék szövege: "A napirend
soron kívüli beterjesztését engedélyezem!". A rendkívüli sürgősséggel kiadott előterjesztések tárgyalhatóságáról a
14. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a Képviselő-testület dönt.
(7) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság előzetesen véleményezi. A
bizottság elnöke a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést megelőző 10. és 8. nap közötti időpontra hívja
össze. A bizottság tervezett időpontját a Képviselő-testület üléstervében kell rögzíteni.
(9) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is alkalmazni kell.
(10) Az ülések előkészítésének szervezési, folyamatvezérlési és műszaki részletszabályait a jegyző javaslata
alapján a polgármester normatív utasításban szabályozza.”
11. § Az SZMSZ 12. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„12. § (1) A Képviselő-testület ülésére a Képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni tanácskozási
joggal:
a) a város országgyűlési képviselőjét,
b) a helyi rendőrőrs és köztestületi tűzoltóság parancsnokát valamint a polgárőr egyesület elnökét,
c) a napirend tárgya szerint érintettet, illetve akiknek jelenléte a napirend alapos megtárgyalásához nélkülözhetetlen,
d) a Képviselő-testület hivatala osztályvezetőit
(2) Az ülés meghívóját az előterjesztéseknek a 11/B. §-ban foglalt továbbítási módjától függetlenül hagyományos
papír alapú küldeményben kell megküldeni.
(3) A Képviselő-testület üléséről a tárgysorozat feltüntetésével írásban kell értesíteni:
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a) az önkormányzati feladatot ellátó intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vezetőit,
b) a megyei, helyi napi- és időszaki lapok továbbá a helyi televízió szerkesztőségeit,
c) továbbá mindazokat, akiket a tárgyalt napirendre tekintettel a polgármester szükségesnek lát
(4) A lakosság értesítéséről hirdetmények kifüggesztése, továbbá az önkormányzat internetes hírportálján a
tárgysorozat és a nyilvános ülés előterjesztéseinek elektronikus publikálása útján a polgármester gondoskodik.
(5) A polgármester - a jegyző javaslata alapján külön meghívó megküldésével - a zárt ülés napirendje
megtárgyalásához a tárgy szerint feladatkörrel rendelkező Hivatali osztályvezetőt szakértőként hívja meg.”
12. § Az SZMSZ 14. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„14. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az ülés előtt legalább 5 nappal hívja össze. Az írásos
meghívóhoz mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését és - szóbeli előterjesztés esetén is - a határozati
javaslatot. Az ülés előtti 5. napot követően továbbított, vagy az ülés napján kikézbesített előterjesztések, illetve
határozati javaslatok napirendre tűzéséről a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az ágazatilag illetékes bizottságok előzetesen véleményezik.
(3) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményei:
a) az első résznek tartalmaznia kell:
aa) az ülés és a tárgy pontos meghatározását,
ab) az előterjesztés készítőjének és a beterjesztőjének a megnevezését
ac) a tárgy előzményeinek bemutatását kiemelve azt, ha a témát már korábban tárgyalta a testület, s ha igen akkor
milyen döntés született,
ad) a döntési javaslatok indokainak bemutatását,
ae) az előkészítés során felmerülő ellenvéleményeket, a pro és kontra érvek bemutatását, a bizottsági vitában
felmerült kisebbségi véleményt,
af) a kockázatelemzést, a döntési javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők meghatározását,
azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő reagálást,
ag) a tárgykörben illetékes bizottság érdemi véleményét
ah) a bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az előterjesztést - az Ötv. 12. § (4) bek. b., pontjában foglalt esetben
- zárt vagy nyílt ülésen vitassa meg a testület
ai) a döntést megalapozó kiegészítő információkat hordozó mellékletek bemutatását
b) a második rész, a döntési javaslat, indokolás nélküli, egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll, az
esetleges alternatív javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazásával, a végrehajtásért felelős személy
megnevezésével és a határidő megjelölésével
(4) Az előterjesztések maximum 5 oldal terjedelműek lehetnek.
(5) Az előterjesztéseket legkésőbb az első tárgyalását megelőző 8. napon kell a jegyzőhöz továbbítani előzetes
törvényességi észrevételezésre.
(6) A meghívón szereplő napirendek sorrendje:
a) önkormányzati rendelet-tervezetek,
b) költségvetési, zárszámadási előterjesztések,
c) az önkormányzat egyéb gazdasági, vagyoni ügyei,
d) a polgármester, bizottságok, jegyző, osztályvezetők előterjesztései,
e) választási és kinevezési ügyek,
f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyedi ügyek,
(7) Rendkívül indokolt esetben távközlési berendezés útján szóban is összehívható a Képviselő-testület ülése. A
Képviselő-testület a napirendek feletti döntés előtt vita nélkül határoz arról, hogy a szóban történt összehívás
ellenére van-e olyan helyzetben, hogy érdemben tud dönteni.
(8) A megvitatásra beterjesztett ügyek jellege és mennyisége szerint a Képviselő-testület ülésszakot is tarthat.
Ülésszak összehívásakor a polgármester a meghívóban feltünteti az ülésszak várható időtartamát. Az ülésszak
időtartama a 72 órát nem haladhatja meg.
(9) A napirendi pontok előadói, valamint a Hivatal osztályvezetői, illetőleg az általuk megbízottak kötelesek a
képviselő-testület ülésén megjelenni.”
13. § Az SZMSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(4) Minősített többség szükséges az Ötv. 15. § (1) bekezdésében foglaltakon túl:
a) hatáskör gyakorlásának átruházásához,
b) díszpolgári cím és helyi kitüntetés adományozásához,
c) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
d) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához,
e) forrás kijelölést nem tartalmazó évközi kötelezettségvállaláshoz,
f) sürgősségi indítvány tárgyalásának elrendeléséhez”
14. § Az SZMSZ 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(6) Az írásos előterjesztéssel együtt benyújtott - több bizottság által is kidolgozott - döntési javaslatok közül először
az ágazatilag illetékes bizottság javaslatát kell szavazásra bocsátani.”
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15. § Az SZMSZ 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(9) Titkos szavazással határoz a Képviselő-testület, ha azt jogszabály írja elő. Amennyiben a titkos szavazást nem
szavazógéppel végzik, akkor azt az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjaiból alakított 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.”
16. § Az SZMSZ 19. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„19. § (1) Törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony rendezésére Képviselő-testületi rendelet alkotását
kezdeményezheti:
a) önkormányzati képviselő,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a polgármester, alpolgármester és a jegyző,
d) helyi kisebbségi önkormányzat,
e) a helyi politikai, társadalmi szervezetek vezető testületei,
(2) A Képviselő-testület előzetesen állást foglal a Képviselő-testületi rendelet elkészítésének szükségességéről. A
Képviselő-testület a rendelet alkotást célzó állásfoglalásában meghatározza:
a) a szabályozandó életviszonyok körét, a szabályozás célját, elveit és gondolati lényegét valamint a szabályozási
tartalom fő irányvonalát,
b) kijelöli a rendelet tervezet előkészítő szervét,
c) meghatározza a rendelettervezet elkészítésének határidejét
(3) A rendelet tervezetet általában a Hivatalnak a szabályozás tárgya szerint illetékes belső szervezeti egysége
készíti el. Kivételes esetben megbízható az ágazatilag illetékes bizottság is. Ebben az esetben is köteles a Hivatal
közreműködni.
(4) A rendelet tervezetet véleményeztetni kell:
a) a tárgykör szerint érintett szervekkel, szakemberekkel,
b) az ágazatilag illetékes bizottsággal,
c) a lakossággal
(5) Ha a Képviselő-testület az eredeti jogalkotói hatáskörében alkotandó rendelet-tervezet lakossági véleményének
megismeréséhez nem ír elő közmeghallgatást, akkor azt 30 napos közszemlére kell tenni, amely idő alatt a
tervezetre a jegyzőnél bárki írásbeli észrevételt tehet.
(6) A rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé a jegyző, illetve az illetékes bizottság elnöke terjeszti be.
(7) 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.
(8) A rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és gondoskodik annak 8 napon
belüli kihirdetéséről. A rendeletek kihirdetésének időpontja a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja.
(9) A rendeletek közzétételének módja:
a) a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés,
b) az önkormányzat internetes portálján történő publikálás.
(10) A rendeletek - kihirdetés napját tartalmazó jegyzői záradékkal ellátott - eredeti példányait az érdeklődők az
ügyfélfogadási időben a Hivatal titkársági feladatot ellátó belső szervezeti egységénél tekinthetik meg.
17. § Az SZMSZ Az ülés jegyzőkönyve címe a következő 20/A. §-al egészül ki.
„20/A. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyv vezetőjének kijelöléséről és a jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A jegyzőkönyvnek az Ötv. 17. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként:
a) a meghívóval együtt vagy azt követően továbbított írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat,
b) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását,
c) a jelenléti íveket,
d) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet
(4) A jegyzőkönyveket a polgármester és a jegyző mellett a polgármester által felkért és a Képviselő-testület által
megerősített két hitelesítő írja alá. Hitelesítő csak az ülésen végig jelen lévő képviselő lehet.
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát a Hivatal titkársági feladatot ellátó belső szervezeti egysége kezeli. A
jegyzőkönyveket évente be kell köttetni és az irattárban elhelyezni.
(6) A jegyzőkönyvekbe - a zárt ülésről készült jegyzőkönyvek kivételével - bárki betekinthet a Hivatal titkársági
feladatot ellátó belső szervezeti egységénél. A jegyzőkönyvekből az Avtv. 20. § (1) - (3) bekezdésében foglaltak
szerint másolatot, kivonatot kérelemre a Jegyző adja ki.
(7) A hitelesített jegyzőkönyv alapját képező hangfelvételt külön jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
(8) A döntésekről - kivonat formájában - 15 napon belül értesíteni kell a végrehajtásban érdekelteket.
18. § Az SZMSZ 21. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„21 §. (1) A Képviselő-testület és szervei rendelkezéseit a jegyző a végrehajtási határidő figyelésére és beszámoló
készítésére is alkalmas szoftver eszközzel tartja nyilván.
(2) A jogszabálynak minősülő önkormányzati rendeleteket a hazai és az Európai Uniós joganyagot is magában
foglaló jogi adatbázisban kell elhelyezni úgy, hogy a jogszabályi hivatkozások, továbbá a helyi joganyag időbeli
változási folyamatosan nyomon követhetők legyenek.
(3) A normatív határozatokat a 19. § (9) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni.
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(4) A képviselő-testület és szervei jogszabálynak nem minősülő rendelkezéseit naptári évenként egytől kezdődő
folyamatos sorszámmal kell ellátni. A rendelkezések megjelölése: arab sorszám, döntéshozatal éve, hónapja, napja
a kibocsátó megnevezése, nevének rövidítése és a rendelkezés típusa.
(5) A Képviselő-testület és szervei nevének rövidítése:
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete: Gye. Kt.
b) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság: Gye. Kt. Pgtek. Biz.
c) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága:
Gye. Kt. Vkm. Biz.
d) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága: Gye. Kt. Üokke. Biz.
f) Gyomaendrőd Város Polgármestere: Gye. Polgm.
g) Gyomaendrőd Város Jegyzője: Gye. Jegyz.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt megnevezést kell alkalmazni a hivatalos iratokban és kiadványokban. Ettől a technikai
nyilvántartásokban, számítógépes szoftverekben - amennyiben adatábrázolásukban a hivatalos konvenciót nem
képesek követni - el lehet térni.
19. § Az SZMSZ 21/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„21/A. § (1) A Képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános üléseiről hang és videofelvétel készül, amelyet a helyi
műsorleosztó hálózaton és az interneten is elérhetővé kell tenni a közvélemény számára. A Képviselő-testület zárt
üléséről, az ott hozott döntések publikus információiról a polgármester tájékoztatja a sajtót.
(2) A polgármester és a jegyző a regionális és helyi sajtó útján - a hivatal vezető szakembereinek bevonásával rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat előtt álló feladatokról, a tervezett döntésekről, a lakosság
jogait és kötelezettségeit érintő jogszabályok végrehajtásáról.
(3) A jegyző a Képviselő-testület nyilvános ülései hitelesített jegyzőkönyvének alapját képező digitális
dokumentumot, valamint az önkormányzati rendeletek és a nyilvános üléseken született határozatok szövegét az
önkormányzat internet portálján hozza nyilvánosságra.
20. § Az SZMSZ 24. § (2) és (5) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„24. § (2) A bizottságok legalább 5 de legfeljebb 8 tagból állnak. A bizottságok nem képviselő tagjaira a bizottság
elnöke tesz javaslatot. A bizottságok tagjainak számát és névsorát a 2. függelék tartalmazza.
(5) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 3. függelék tartalmazza.”
21. § Az SZMSZ 25. § (4), (5) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(4) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket
hivatali időben soron kívül fogadja.
(5) A polgármester javadalmazását a Képviselő-testület állapítja meg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
együttes javaslatára.”
22. § Az SZMSZ 26. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatás esetén
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke látja el a Képviselő-testület
összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat. E joga csak a program szerint
tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott összehívási körre terjed ki. E minőségében eljárva nem
gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert megillető kizárólagos hatásköröket.”
23. § Az SZMSZ 27. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„ 27. § (1) A jegyző feladata különösen:
a) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek és a bizottságoknak az önkormányzat
feladatát és hatáskörét érintő jogszabályokról,
b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről,
d) jogi felvilágosító munka, valamint az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése,
e) a Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről gondoskodás,
f) a Képviselő-testület rendelkezései végrehajtásának szervezése és nyilvántartása.
(2) A jegyző hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket
hivatali időben soron kívül fogadja.”
24. § Az SZMSZ 28. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„28. § (1) A polgármester, alpolgármester és a jegyző részletes feladat- és hatáskörét a 3. függelék tartalmazza.
(2) A polgármester, alpolgármester és a jegyző hivatalos tárgyalásaikhoz, önkormányzati rendezvényekhez
kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves
költségvetési rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel.”
25. § Az SZMSZ 28/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
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„(3) A Képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások jegyzékét a 5. függelék tartalmazza.”
26. § Az SZMSZ 29. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) A Hivatal dolgozói munkaidejét, munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza. A munka- és ügyfélfogadás rendjének részletes szabályait a jegyző javaslatára a
polgármester állapítja meg.”
27. § Az SZMSZ 30. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) Az éves költségvetés tervezésére és a beszámoló előkészítésére vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ 3.
melléklete tartalmazza.”
28. § Az SZMSZ 30. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki.
„(6) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza.”
29. § Az SZMSZ 31. § (1) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„31. § (1) Az önkormányzat vagyonleltárát jogszabályban meghatározott tartalommal a Hivatal számviteli információs
rendszere útján a jegyző tartja nyilván, arról az éves költségvetési beszámolóban ad számot.”
„(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyoni ügyeknél az átruházott hatáskörben hozható döntések
értékhatárait a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.”
30. § Az SZMSZ 33/B. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„33/B. § A 2007. évi CLII. tv. 4. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”
31. § Az SZMSZ 33/C. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„33/C. § (1) A 33/B. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 24. § (3) bekezdésében
nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja
és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 33/B. §-ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait
is.”
Záró rendelkezések
32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Az SZMSZ Bevezető címe és rendelkezése, a 18. § (8) bekezdése, a 32. § (2) és (3) bekezdése, a 34. § (2)
bekezdése, Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. §
(2) bekezdése, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 10. § (2) bekezdése, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009.
(IV. 2.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése, a tanácsnoki tisztséget szabályozó önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló 25/2007. (VII. 30.) önkormányzati rendelet, a 2006/123/EK irányelvben foglalt követelmények
alapján fenntartható korlátozásokat tartalmazó rendeletek módosításáról szóló 16/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet, valamint az SZMSZ módosításáról szóló 32/1992. (XI.24.) önkormányzati rendelet, 36/1992. (XI.24.)
önkormányzati rendelet, 16/1995. (V.I.15.) önkormányzati rendelet, 22/1996. (XI.7.) önkormányzati rendelet, 6/1997.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet, 9/1997. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, 22/1997. (IX. 30.) önkormányzati rendelet,
11/1998. (III. 5.) önkormányzati rendelet, 27/1998. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 18/2002. (XI. 12.)
önkormányzati rendelet, 15/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet, 11/2005. (IV. 4.) önkormányzati rendelet, 21/2005.
(X. 12.) önkormányzati rendelet, 24/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet, 27/2006. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet, 20/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 22/2007. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, 30/2007. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet, 42/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, 3/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet, 17/2008.
(IV. 28.) önkormányzati rendelet, 24/2008. (VI. 13.) önkormányzati rendelet, 29/2008. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet, 37/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelet, 49/2008. (XII. 3.) önkormányzati rendelet, 44/2009. (X. 30.)
önkormányzati rendelet, 28/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti felépítése
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2. melléklet
A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Polgármester
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1.
Köteles gondoskodni - az e törvény mellékletében felsorolt állatbetegségek megelőzése, felderítése és
felszámolása során keletkezett állati hulladék kivételével - az állati hulladék ártalmatlanná tételéről, ha a tulajdonos
ismeretlen. [1995. évi XCI. törvény 9. § (2).]
2.
Viseli az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét, ha a tulajdonos ismeretlen, kivéve az állomás által
járványügyi intézkedésként elrendelt ártalmatlanná tételt. [1995. évi XCI. törvény 12. § (1).]
3.
Köteles az arra rászorulónak - tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére - átmeneti segélyt, étkezést,
illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. [1993. évi III.
törvény 7. § (1).]
4.
Haladéktalanul értesíti az ellátást biztosító az 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdés szerinti ideiglenes
intézkedésről a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti
segély megtérítését. [1993. évi III. törvény 7. § (2).]
5.
Meg kell szüntetni az 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény
megsértésével nyújtott szociális ellátást, kötelezni kell az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt az
1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint a megtérítésre. [1993. évi III. törvény 17. § (1).]
6.
Méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és a
kamat összegét, ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el. [1993. évi III. törvény 17. § (6).]
7.
Elrendeli a jogosult kérelmére a teljesítésre köteles szociális hatáskört gyakorló szerv ellen a pénzbeli és a
természetben nyújtott ellátásra vonatkozó jogerős határozat végrehajtását. [1993. évi III. törvény 15. §]
8.
Biztosítani kell az 1993. évi III. törvény 18. §-ban és a 20. §-ban szabályozott nyilvántartásba való
betekintési, helyesbítési vagy törlési jogát annak a személynek, aki a nyilvántartásban szerepel. [1993. évi III.
törvény 22. §]
9.
Törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat a nyilvántartásból a szociális ellátásra való jogosultság
megszűnésétől számított öt év elteltével. [1993. évi III. törvény 23. §]
10.
Szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a jogosult számára lakásfenntartási
támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg az 1993. évi III. törvényben, valamint rendeletében
meghatározott feltételek szerint. [1993. III. törvény 25. § (3).]
11.
Rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint kiegészítheti az 1993. évi III. törvényben
megállapított pénzbeli ellátásokat, valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat a szociálisan rászorultak
részére. [1993. évi III. törvény 26. §]
12.
A jogosult részére a tárgyhónapra járó rendszeres szociális segélyt a tárgyhó 5. napjáig kell folyósítani.
[30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 7/A. §]
13.
Lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a településen elismert
minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben
lakik és lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik. [1993. évi III. törvény 32. § (1).]
14.
Dönt az ápolási díjról. [1993. évi III. törvény 43/B. § ]
15.
Köteles az ápolási díj folyósításának időtartalmára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási
ágazatára jutó járulékot fizetni. [1993. évi III. törvény 44. § (3).]
16.
Rendeletben meghatározott átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. [1993. évi III. törvény
45. § (1).]
17.
Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély
gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi
szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő
támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott más
ellátási formaként is nyújtható. [1993. évi III. törvény 45. § (2).]
18.
Temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti. [1993. évi III. törvény 46. § (1).]
19.
Dönt arról, hogy egyes pénzbeli ellátásokat egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás
formájában nyújtja. [1993. évi III. törvény 47. § (1).]
20.
Gondoskodnia kell annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs
vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. [1993. évi III. törvény 48. § (1).]
21.
Be kell jelenteni a területileg illetékes közjegyzőnek, ha utólag tudomására jut, hogy a közköltségen
eltemetett után olyan vagyon maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna. [1993. évi III. törvény 48. §
(2).]
22.
Kötelezni kell a tartásra köteles személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek megtérítésére, ha a
közköltségen eltemetett személy tartásáról másnak kellett volna gondoskodnia. [1993. évi III. törvény 48. § (3).]
23.
Igényelheti a meghalt személy utolsó állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés
költségeinek megtérítését. [1993. évi III. törvény 48. § (4).]
24.
Megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát az 1993. évi III. törvény 50. § (1) és (3)
bekezdésében foglaltakon kívül annak is, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy az
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. [1993. évi III. törvény 50. § (2).]
25.
A jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg kell kiállítani az igazolványt, ha a
közgyógyellátásra való jogosultságot az 1993. évi III. törvény 50. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján került
megállapításra. [28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1).]
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26.
Szükség szerint intézkedni kell az igazolvánnyal jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás
megtérítéséről. [28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3), 9. §]
27.
Térítést fizet az 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdés alapján kiállított igazolvány után. [1993. évi III.
törvény 53. § (1).]
28.
Visszaigényelheti a befizetett térítési díj felét, ha a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását
követően fél éven belül meghal vagy jogosultságát elveszti. [1993. évi III. törvény 53. § (3).]
29.
A szakértői bizottság kezdeményezésének megfelelően 30 napon belül intézkedik. [1993. évi III. törvény
113/A. § (3).]
30.
Ingyenes ellátásban részesíti - az e törvényben foglalt kivételekkel - azt a jogosultat, aki: [1993. évi III.
törvény 114. § (3) a)-b).]
- jövedelemmel nem rendelkezik,
- bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló
készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
31.
napon belül köteles jelezni, ha a 3. és 5. §-ban foglalt tényekben, adatokban változás áll be. [161/1996. (XI.
7.) Korm. rendelet 7. § (2).]
32.
Biztosítja a veszélyeztetett kiskorúak külön jogszabályban meghatározott pénzbeli és természetbeni
ellátását, így: [1991. évi XX. törvény 129. § (2) f).]
- rendkívüli gyermekvédelmi segélyezést,
- általános iskolás korúak tankönyv- és tanszerellátásának támogatását,
- a gyermekintézmények étkezési térítési díjkedvezményeit.
33.
Elősegíti a kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, testi, lelki egészségének, családban történő fejlődését. [1991. évi XX. törvény 129. § (2) b).]
34.
Biztosítja a szülei munkavégzése, betegsége, egyéb indokolt távolléte miatt ellátatlan gyermekek napközbeni
foglalkoztatását és ellátását. [1991. évi XX. törvény 129. § (2) d).]
35.
Kötelezi a jogtalanul felvett segély visszafizetésére a törvényes képviselőt vagy a segélyezettet, ha a
rendszeres nevelési segély folyósításához szükséges feltételek megváltozásának bejelentését elmulasztják. [1991.
évi XX. törvény 135. § s).]
36.
Kezeli a helyi közutakat, ha azt nem adta koncesszióba, ill. nem kötött rá üzemeltetési, karbantartási
szerződést. [1992. évi XXXIX. törvény 11. § 1988. évi I. törvény 33. § (1) c).]
37.
Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről.
[1988. évi I. törvény 34. § (5).]
38.
Ha a közlekedési hatóság az út megszüntetését engedélyezte, azt el kell bontania. [1988. évi I. törvény 29. §
(3).]
39.
Az általa kezelt közutak tekintetében gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas,
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. [1988. évi I. törvény 34. § (1).]
40.
Köteles megtéríteni a közút kezelési kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános
szabályai szerint. [1988. évi I. törvény 35. §]
41.
A közút melletti ingatlanon mozgatható hóvédművet, illetőleg műtárgyat és közúti jelzést helyezhet el és
tarthat fenn. [1988. évi I. törvény 43. § (1).]
42.
Útellenőri szolgálatot működtet. [1988. évi I. törvény 45. § (1).]
43.
A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a területi közlekedési hatósággal egyeztetni kell. [ 30/1988. (IV.
30.) MT rendelet 5. § (5).]
44.
A helyi közúthálózatok fejlesztésének tervezésénél biztosítani kell kapcsolódásukat az országos
közúthálózathoz. [30/1988. (IV. 30.) MT rendelet 5. § (2).]
45.
Ellátja a helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. [1995. évi LVII. törvény 4. § (1)
b).]
46.
Mint érintettnek, kötelessége a vízminőségi kárelhárítás a jogszabályban meghatározott esetekben. [1995.
évi LVII. törvény 18. § (1).]
47.
A szakirodalom vásárlására fordítható hozzájárulás kifizetéséhez szükséges fedezetet megigényli a
Belügyminisztériumtól. [20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. §]
48.
A közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és
megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az
iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy
etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul nevelő és oktató nevelésioktatási intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi kisebbségi önkormányzat, helyi
kisebbségi önkormányzat hiányában a kisebbség helyi szószólója, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség
helyi egyesületének; szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. [1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (3).]
49.
Elfogadott költségvetéséről a költségvetési törvény kihirdetését követő két hónapon belül, az államháztartási
információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt. [1992. évi XXXVIII. törvény 72. §]
50.
- az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét jóváhagyja;
51.
Költségvetési szervének törzskönyvi nyilvántartásba vételét a MÁK-tól kell kérnie. [156/1995. (XII. 26.) Korm.
rendelet 44. § (1) b).]
52.
A törzskönyvi nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a
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nyilvántartást vezető szervnek. [156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44. § (4).]
53.
Támogatást igényelhet a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1)
b), 5. sz. melléklet 4.]
54.
Támogatást igényelhet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás céljaira. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1)
b), 5. sz. melléklet 6. ]
55.
Támogatást igényelhet a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5.
sz. melléklet 7. ]
56.
Támogatást igényelhet a gyermeknevelési támogatásra. Az igénylés rendjét a 30/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet szabályozza. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 8. ]
57.
Támogatást igényelhet a helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatására. [1996. évi
CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 9. ]
58.
Támogatást igényelhet a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatására. [1996. évi
CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 10. ]
59.
Támogatás igényelhető a közoktatás fejlesztéséhez, megújításához, a közoktatás számítógépes hálózatának
kiépítéséhez, működtetéséhez. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 12. ]
60.
Támogatás igényelhető a pedagógus szakvizsga, továbbképzés és átképzés szervezéséhez. [ 1996. évi
CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 13. ]
61.
Támogatás igényelhető a pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatására. [1996. évi CXXIV. törvény
20. § (1) b), 5. sz. melléklet 15. ]
62.
Támogatás igényelhető a tankönyv-vásárlás támogatására. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz.
melléklet 16. ]
63.
Támogatás igényelhető az érettségi vizsgaelnökök és szakmai vizsgabizottság elnöke és tagjai díjazásához.
[1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 17. ]
64.
Támogatás igényelhető a gyermek és ifjúsági feladatok ellátásához. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5.
sz. melléklet 18. ]
65.
Hozzájárulás igényelhető a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz. [1996. évi CXXIV. törvény 20. §
(1) b), 5. sz. melléklet 19. ]
66.
Támogatás igényelhető a közgyógyellátás támogatásához. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz.
melléklet 20. ]
67.
Támogatást igényelhet a rendkívüli, váratlan események következtében felmerülő, az önkormányzati
tulajdont sújtó természeti vagy más károk mérséklésére, valamint az előre nem látható, az önkormányzat
körültekintő gazdálkodása ellenére többletkiadásokkal járó kötelezettségek részbeni vagy teljes elismerésére (vis
maior). [1996. évi CXXIV. törvény 21. §, 6. sz. melléklet.]
68.
A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az idevonatkozó bizonylatok becsatolásával a
Pénzügyminisztériumnak köteles elszámolni.
69.
Kiegészítő támogatást igényelhet a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés esetén az
önhibán kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzat. [1996. évi CXXIV. törvény 21. §, 6. sz.
melléklet.]
- az adósság rendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására,
- adósságrendezés alatt működési célra,
- pénzügyi gondnok díjára.
70.
Támogatást igényelhet az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására. [1996. évi CXXIV. törvény
20. § d), 7. sz. melléklet.]
71.
Kiegészítő támogatást igényelhet a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz. [1996.
évi CXXIV. törvény 20. § (1) e), 8. sz. melléklet 2.]
72.
A 3. sz. mellékletben meghatározott hozzájárulás mellett normatív hozzájárulást igényelhet a két tanítási
nyelvű középiskolai oktatáshoz. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) e), 8. sz. melléklet 3.]
73.
Elvégzi a szükséges módosításokat, és a módosított igénybejelentést - a MÁK-on keresztül - megküldi a
Belügyminisztériumnak. [46/1993. (III. 17.) Korm. rendelet 6. § (5).]
74.
Igényli a támogatás nyújtásának évében - az előző évi teljesítést igazoló számlák bemutatásával - az általa
megelőlegezett, jogos mértékű központi támogatást. [46/1993. (III. 17.) Korm. rendelet 7. §]
75.
El kell számolnia a beruházás befejezésekor a beruházásról. Az elszámolást az éves költségvetési
beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni, és csatolni kell a pénzintézet igazolását az igénybe vett támogatás
összegéről. Az elszámolást a MÁK-on keresztül meg kell küldeni a Belügyminisztériumnak. [46/1993. (III. 17.) Korm.
rendelet 8. § (2).]
76.
A támogatás első évében a beruházás megkezdésének meghiúsulásáról a beruházás megvalósításától való
elállásról vagy a támogatás részbeni felhasználása következtében felszabaduló központi támogatásról történő
lemondásról - a testületi határozat csatolásával - a MÁK-on keresztül tájékoztatja a Belügyminisztériumot. [46/1993.
(III. 17.) Korm. rendelet 9. §]
77.
Gondoskodik a támogatás címzettje a többlet céltámogatásnak a központi költségvetésbe történő
visszafizetéséről, ha a közösen elkezdett beruházásból való kiválás esetén a beruházást egy települési
önkormányzat folytatja és fejezi be. [46/1993. (III. 17.) Korm. rendelet 11. §]
78.
A finanszírozási szerződést a központi támogatásokat ismertető Magyar Közlöny megjelenésétől számított
egy hónapon belül kell megkötniük. [46/1993. (III. 17.) Korm. rendelet 12. § (2).]
79.
Kollaudált számlát nyújt be a pénzintézethez. A számlának tartalmaznia kell az, hogy kifizetése az igénylő
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önkormányzatot terheli, továbbá a támogatást jóváhagyó törvény számát, illetve a kormányközlemény mellékletének
számát és sorszámát, valamint felsoroltakat, a külön jogszabályban meghatározottakat. [46/1993. (III. 17.) Korm.
rendelet 13. §]
80.
Ha az önkormányzati lakás, továbbá a műteremlakás bérlőjének kijelölésére vagy kiválasztására
megállapodás, illetőleg e törvény hatálybalépésekor jogszabály meghatározott szervet jogosít fel, az általa megjelölt
személlyel köt szerződést. [1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (3).]
81.
Amennyiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos
magatartást tanúsítanak, köteles - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy
megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. [1993. évi
LXXVIII. törvény 25. § (3).]
82.
Amennyiben munkáltatója a kisebbségi szószólót a feladatainak ellátásához szükséges időtartamra a
munkavégzés alól felmentette, az emiatt kiesett jövedelmét megtéríti. [1993. évi LXXVII. törvény 41. § (1).]
83.
Biztosítja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületében a kisebbségi képviselő anyanyelvét is
használhassa. [1993. évi LXXVII. törvény 52. § (2).]
84.
A 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében megjelöltek közül az állami támogatást az éves
költségvetési törvénynek megfelelően, az egyéb - államháztartáson belülről származó - bevételeket a vonatkozó
jogszabályok érvényesítésével, a helyi kisebbségi önkormányzat határozata szerint kell beépíteni a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletébe. [ 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (3). 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 8. §
(2).]
85.
A helyi kisebbségi önkormányzatokkal megállapodásban rögzíti a költségvetés tervezetének összeállítása és
a költségvetési rendelet megalkotása során az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok
együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet. [1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (3).]
86.
A helyi kisebbségi önkormányzatokkal megállapodásban rögzíti a zárszámadási rendelettervezet
összeállítása és a zárszámadási rendelet megalkotása során az önkormányzat és a helyi kisebbségi
önkormányzatok együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet. [1992. évi XXXVIII. törvény 82. § (2).]
87.
A 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében leírt ingatlan felszabadításával kapcsolatos
költségeket viseli, az ezzel kapcsolatos igazolható veszteségei miatt kompenzációért folyamodhat. [20/1995. (III. 3.)
Korm. rendelet 17. § (2).]
88.
Az elővásárlási jog gyakorlására a jogosultat írásban hívja fel. Amennyiben a volt tulajdonos személye
ismeretlen, akkor a jogosultak a vagyontárgy értékesítése előtt 30 nappal két országos napilapban, illetve az
illetékes önkormányzat hirdetőtábláján megjelenő hirdetményben, valamint a helyben szokásos módon kell az
elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről tájékoztatni azzal, hogy e jogával legkésőbb a vagyontárgy
értékesítése (árverése) során élhet. [104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2).]
89.
Folyósítja a Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány alapján a
szabadságvesztés, illetve a szabadság korlátozásának idejére járó összeget, ha a jogosult az öregségi korhatárt
betöltötte, rokkant, de nem részesül a jogszabályban meghatározott ellátásokban. [93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
5. §]
90.
Ágazati feladatai körében adatokat köteles szolgáltatni a miniszter számára. [1990. évi LXV. törvény 97. §
e).]
91.
A foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése
érdekében együttműködik a Kormánnyal, a munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi
szervezeteivel. [1991. évi IV. törvény 1. §]
92.
A helyi szervek tekintetében közreműködik a munkaerőpiaci szervezet irányításában. [1991. évi IV. törvény
3. § (3).]
93.
Döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai
következményeit. [1991. évi IV. törvény 8. § (4) a)-d).]
Ezen túlmenően
·
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak
ellátása során, részt vesz a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők részére közhasznú
foglalkoztatás szervezésében,
·
figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
·
részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben,
94.
A Munkaügyi Központtal kötött meghatározott megállapodásban vállalja, hogy az e címen kapott támogatást
elkülönítetten kezeli, és félévenként tájékoztatja a munkaügyi központot annak felhasználásáról. [1991. évi IV.
törvény 51/A. § (5).]
95.
Évközi, év végi költségvetési beszámolót és havi pénzforgalmi jelentést készít. [1992. évi XXXVIII. törvény
80. §]
96.
A költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján
elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az államháztartás más
alrendszerétől kapott egyéb támogatásokkal. A jogtalanul igénybe vett összeget törvényben meghatározott módon
teljes egészében vissza kell fizetni. [1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (1).]
97.
A költségvetési törvényben meghatározott mértékű kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett teljes összeg után
a központi költségvetés részére, ha az általa igénybe vett normatív állami hozzájárulás és egyéb állami támogatások
legalább 5%-kal meghaladják az őt ténylegesen megillető összeget, valamint, ha a címzett és a céltámogatást és az
egyéb támogatásokat nem a törvényben megjelölt feladatra használja. A jogtalanul igénybe vett összeg
visszafizetését és a kamatokat kormányrendeletben szabályozott módon, jogcímenként kell nyilvántartani. [1992. évi
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XXXVIII. törvény 64. § (2). 1996. évi CXXIV. törvény 22. § (1), (3)-(5).]
98.
A 2. sz. mellékletnek megfelelő pénzforgalmi jelentést önkormányzati szintre összesítve állítja össze és küldi
meg a MÁK-nak a tárgyhónapot követő 15. napjáig. [158/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 27. § (3).]
99.
Ha év közben feladatot, illetve intézményt a helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek ad át vagy kötelező
feladat ellátása körében átvesz, az e módosításra irányuló kérelmét a feladat-, illetve intézményátadást, -átvételt
megelőző hónap 5. napjáig kell a MÁK útján eljuttatni a Belügyminisztériumhoz. A kérelemhez csatolni kell az
átadást, átvételt tanúsító okmányokat. [ 158/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. § (1).]
100. A 89/1991 (VII. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatást
igényelhet. [1996. évi CXXIV. törvény 20. § (1) b), 5. sz. melléklet 1.]
101. Az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra elővásárlási jog illeti meg. [1994. évi LIII.
törvény 136/A. § (1)]
A) Határozattal dönt az intézményvezető intézkedése ellen benyújtott kifogásról. [17/2003. (VII. 7.) KT rendelet 4. §
(2) bek.]
B) Intézkedik a térítési díjhátralék közadók módjára történő behajtása vagy törlése iránt. [17/2003. (VII. 7.) KT
rendelet 7. § (12) bek.]
C) Megállapítja, folyósítja rendkívüli gyermekvédelmi támogatást [10/2003. (IV. 28.) KT rendelet 13. §]
D) Megállapítja és folyósítja az átmeneti segélyt a rendeletben megállapított feltételek eetén [7/2003. (IV. 28.) KT
rendelet 28. § ]
E) Megállapítja és folyósítja a temetési segélyt [7/2003. (IV. 28.) KT rendelet 32. § (2)]
F) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja az ápolási díjat [7/2003. (IV. 28.) KT rendelet 16. §]
G) Megállapítja a lakásfenntartási támogatást [7/2003. (IV. 28.) KT rendelet 14. §]
H) Dönt az adósságkezelési szolgáltatás kérelmek ügyében. [20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 11. § (1)]
I) Dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítása 1.000.000.- Ft éves bevétel és egy évig
terjedő használatba-, ill. bérbeadásról. [14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 15. § (1) bek.]
J) Gondoskodik a vagyontárgyak hasznosításra irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a
tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok kiadásáról. [14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 15. § (2) bek.]
K) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosítás – 1.000.000.- Ft éves bérleti díj
értékhatárig és 1 éven belüli hasznosításáról [14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 18. §]
L) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról ha az
éves bevétel 1.000.000.- Ft-ot nem haladja meg és egy évig terjed [14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 20. § (1) bek. b)
pont]
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1.
A szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság - ideértve az elzárásra átváltoztatott pénzbírságot is -, valamint az
elkobzás alá eső dolog értékének megfelelő összeg végrehajtását méltányosságból részben vagy teljesen
mellőzheti, az elkobzott dolgot visszaadhatja. [1968. évi I. törvény 75. §]
2.
Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. [1991. évi XX. törvény 133.
§ b).]
3.
A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére kijelölhet a területén lévő
bölcsődék közül továbbképzési és meghatározott módszertani feladatok ellátására egy arra alkalmas bölcsődét.
[1991. évi XX. törvény 135. § n).]
4.
Ki kell kérni az adatvédelmi biztos véleményét a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok
nyilvánosságát érintő rendelettervezetről. [1992. évi LXIII. törvény 25. § (1).]
5.
Hozzájárul - mint fenntartó - a művelődési otthon nem kulturális célra történő igénybevételéhez. [ 3/1979. (I.
20.) MT rendelet 15. § (2).]
6.
A könyvtárat fenntartó önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése
tekintetében. [1991. évi XX. törvény 112. §]
7.
A könyvtár fenntartója meghatározza az általa fenntartott könyvtár feladatait, valamint jóváhagyja szervezeti
és működési szabályzatát. [1976. évi 15. törvényerejű rendelet 19. § (1) a)-c).]
8.
Ellátja az önkormányzati múzeum fenntartásával kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott
feladatokat, gyakorolja tulajdonosi jogait és teljesíti kötelezettségeit. [1991. évi XX. törvény 114. §]
9.
A nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles szakértő véleményét közvetlenül
vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény útján beszerezni. [1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1).]
10.
Jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint a nevelési-oktatási
intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, az általános művelődési központ pedagógiai-művelődési
programját, jogszabályban meghatározott esetben munkatervét. [1993. évi LXXIX. törvény 40. § (3), 44. § (1), 102. §
(2) e).]
11.
Egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el. [1993. évi LXXIX.
törvény 54. § (1).]
12.
Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a közoktatási megállapodás megkötése előtt. [1993. évi LXXIX.
törvény 61. § (4).]
13.
Ha a jelentkezők száma meghaladja az óvodákba felvehető gyermekek számát, bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre. [1993. évi LXXIX. törvény 65. § (2).]
14.
Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a beiratkozási időszakot. [1993. évi LXXIX. törvény
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66. § (4). 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1).]
15.
Új közoktatási intézmény létesítéséhez, meglévő intézmény feladatának bővítéséhez, továbbá közoktatási
intézmény, illetve egyes szolgáltatás megszüntetéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. [1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5)-(6).]
16.
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvoda, óvodai
csoport, valamint a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó
iskola, iskolai csoport, osztály, tagozat, továbbá a beszédjavító intézet működési (felvételi) körzetének megállapítása
előtt beszerzi az érdekelt önkormányzatok véleményét. [1993. évi LXXIX. törvény 90. § (2).]
17.
A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását
ellátó nevelési-oktatási intézmény működési körzetének meghatározása előtt beszerzi az érdekelt helyi kisebbségi
önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos kisebbségi önkormányzat
egyetértését. [1993. évi LXXIX. törvény 90. § (4).]
18.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium felkérésére a nevelési-oktatási intézményében szakmai
ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást, elemzést végeztet, és ennek eredményéről tájékoztatja. [1993.
évi LXXIX. törvény 93. § (2).]
19.
Jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint a nevelési-oktatási
intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, az általános művelődési központ pedagógiai-művelődési
programját, jogszabályban meghatározott esetben munkatervét. [1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) e).]
20.
A magyar nyelvi előkészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti
igényt évente köteles felmérni az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzat, illetve az országos kisebbségi
önkormányzat bevonásával. [1993. évi LXXIX. törvény 102. § (4).]
21.
Vizsgálhatja az iskolák pedagógiai programjának jóváhagyásánál, hogy a helyi tanterv az e törvény 46. §ában foglaltak szerint biztosítja-e az iskolaváltást, a tanuló átvételét az általa fenntartott iskolákban. [1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (7).]
22.
A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben
közreműködő nevelési-oktatási intézmény, az érintett gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény [1993. évi LXXIX. törvény 102. § (10).]
·
létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének megállapításához,
·
költségvetésének meghatározásához és módosításához,
·
az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez,
·
a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásához,
·
a nevelési program, a pedagógiai program, a pedagógiai-művelődési program jóváhagyásához, és
végrehajtásának értékeléséhez
·
beszerzi az érintett helyi kisebbségi önkormányzat, térségi és országos feladatot ellátó közoktatási intézmény
esetén az országos kisebbségi önkormányzat egyetértését. Kisebbségi oktatási intézményben [121. § (6) bek.] - az
előzőekben meghatározott munkamegosztás szerint - be kell szerezni a kisebbségi önkormányzat egyetértését a
vezető megbízása és megbízásának megszüntetése előtt is.
23.
Az ellenőrzés eredményeképpen felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a jogszabálysértő döntés
orvoslására. Ha a felhívás nem vezet eredményre, a jogszabálysértő döntést megsemmisíti, és a közoktatási
intézmény vezetőjét új döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. Ezeket a rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén is alkalmazni kell. Amennyiben az
intézkedésre nincs lehetőség, tájékoztatja a közoktatási intézmény vezetőjét megállapításairól, s a helyes eljárásról.
[1993. évi LXXIX. törvény 104. § (2).]
24.
Szakmai ellenőrzést indíthat települési szinten a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése,
megvalósulásuk megismerése céljából. [1993. évi LXXIX. törvény 107. § (8) c).]
25.
Jóváhagyja a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát. (valamennyi alap- és középfokú
közoktatási intézmény, Zene- és Művészeti Iskola, Városi Könyvtár, Tájház, Családsegítő Központ) [156/1995. (XII.
26.) Korm. rendelet 5. § (2).]
26. Az Idegenforgalmi Alap kezelési feladataiban: - javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az Idegenforgalmi alapból
nyújtható támogatás pályázati feltételeire, a pályázati eljárás lefolytatásának szabályaira; - dönt az alapra benyújtott
pályázatok, kérelmek elbírálásában; - megköti a támogatási szerződéseket; - ellenőrzi a pályázati cél
megvalósulását, - dönt az elszámolások, beszámolók elfogadásában; - évente egyszer, a tárgy év háromnegyed
éves költségvetési beszámoló tárgyalásakor beszámol az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról. (8/2008. (II. 29.)
Gye. Kt. rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése, 7. § (6)-(7) bekezdése, 8. § (2)-(3) bekezdése, 9. §-a)
27.
Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. [1991. évi XX. törvény
133. § b).]
28.
A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére kijelölhet a területén lévő
bölcsődék közül továbbképzési és meghatározott módszertani feladatok ellátására egy arra alkalmas bölcsődét.
[1991. évi XX. törvény 135. § n).]
29.
Jóváhagyja a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát. (Gondozási Központ, Városi
Egészségügyi Intézmény) [156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2).]
30.
A bérlővel kötött, írásba foglalt szerződése lakásbérleti jogviszonyt hoz létre. [1959. évi IV. törvény. 434. §
1993. évi LXXVIII. törvény 2. § (1), (5).]
31.
A bérlővel kötött meghatározott szerződés alapján köteles a lakást a bérlő használatába adni. [1993. évi
LXXVIII. törvény 2. § (2), 7. § (1).]
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32.
A fizetendő lakbérben a szerződés megkötésekor állapodik meg. [1993. évi LXXVIII. törvény 2. § (4).]
33.
Ha a lakbér mértékét jogszabály határozza meg és a felek a szerződés megkötésekor a fizetendő lakbérben
nem állapodtak meg, köteles a lakbér összegét a beköltözést követő nyolc napon belül a bérlővel írásban közölni.
[1993. évi LXXVIII. törvény 6. § (1).]
34.
Lakás átadásakor szavatol annak rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért. [1993. évi LXXVIII.
törvény 8. § (1).]
35.
A bérlet fennállása alatt a lakással összefüggő, törvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt
kötelezettségéért szavatol. [1993. évi LXXVIII. törvény 8. § (2).]
36.
Megállapodhat a bérlővel abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. E
megállapodásban a felmerült költségek megtérítését és annak feltételeit is meg kell határozni. [1993. évi LXXVIII.
törvény 9. § (1).]
37.
Köteles gondoskodni:
·
az épület karbantartásáról;
·
az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;
·
a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák
megszüntetéséről.
38.
Meg kell állapodnia a bérlővel:
·
az épülettel, illetőleg a közös használatú helyiségekkel és területtel összefüggő, a kötelező karbantartási
feladatokba nem tartozó, egyéb kötelezettségek teljesítéséről; [ 1993. évi LXXVIII. törvény 10. § (2)-(3).]
·
a bérbeadótól átvállalt kötelezettség teljesítése esetére vonatkozó lakbérmérséklés mértékéről.
39.
Amennyiben a bérlő a bérbeadót terhelő azonnali beavatkozást [1993. évi LXXVIII. törvény 11. § (1) a)]
igénylő munkát végzett el, igazolt költségeit haladéktalanul, egy összegben köteles megtéríteni. [1993. évi LXXVIII.
törvény 11. § (3).]
40.
Megállapodhat a bérlővel a lakás átalakításában, korszerűsítésében. A megállapodásnak tartalmaznia kell,
hogy a költségeket melyik fél viseli. [1993. évi LXXVIII. törvény 15. § (1).]
41.
Az őt terhelő munkát úgy köteles elvégezni, hogy a lakás vagy más lakások rendeltetésszerű használatát lehetőség szerint - ne akadályozza. A munka megkezdéséről és várható időpontjáról az érdekelt bérlőket előzetesen
értesíti. [1993. évi LXXVIII. törvény 16. § (1).]
42.
Megállapodhat a bérlővel úgy, hogy a lakás visszaadásakor a lakást a bérbeadó teszi rendeltetésszerű
használatra alkalmassá. [1993. évi LXXVIII. törvény 17. § (2).]
43.
Épület karbantartásával stb. munkák esetében, ha az csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők
el, a lakásbérleti jogviszony szüneteltetését és annak időtartamát a bérlővel való megállapodása állapítja meg.
[1993. évi LXXVIII. törvény 18. § (1).]
44.
Az átmenetileg kiköltöztetett bérlő részére ugyanazon a településen - fővárosban a főváros területén köteles másik lakást felajánlani, s a költözés, illetve az ingóságok elhelyezésének költségeit viselni. [1993. évi
LXXVIII. törvény 18. § (2).]
45.
A jogszabályban meghatározott személyek befogadásához írásbeli hozzájárulást adhat. [1993. évi LXXVIII.
törvény 21. § (1)-(2).]
46.
Hozzájárulhat a lakásbérleti jog folytatása ellenében kötendő tartási szerződéshez. Megtagadhatja a
hozzájárulást, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az
eltartó a tartásra nem képes. [1993. évi LXXVIII. törvény 22. § (1), (3).]
47.
Közös megegyezéssel a lakásbérleti szerződést megszüntetheti. [1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (1) a), (3).]
48.
A lakásbérleti szerződést írásban felmondhatja a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.
[1993. évi LXXVIII. törvény 24. § (1)-(2), 23. § (1) c), 25. § (1)-(3), 26. § (1).]
49.
Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, köteles a bérlőt - a
következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. [1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1).]
50.
Önkormányzati lakás átalakítása, korszerűsítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából a
határozatlan időre szóló szerződést felmondhatja, ha a bérlő részére egyidejűleg ugyanazon a településen - a
fővárosban a főváros területén - cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. [1993. évi LXXVIII. törvény 26. §
(1), (6).]
51.
Az 1993. évi LXXVIII. törvény 26. §-ban szereplő felmondás esetén megállapodhat a bérlővel, hogy lakás
felajánlása helyett részére pénzbeli térítést fizet. [1993. évi LXXVIII. törvény 27. § (1).]
52.
Nem tagadhatja meg a hozzájárulást, ha bármelyik cserélő fél a jogszabályban meghatározott okból kívánja
a lakást elcserélni. [1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (3).]
53.
Ha a lakáscsere szerződéshez történő hozzájárulását e törvény rendelkezései vagy a joggal való visszaélés
tilalma folytán nem tagadhatja meg, a csere következtében létrejövő új bérleti szerződés feltételeit sem állapíthatja
meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot
szerző hozzájárul. [1993. évi LXXVIII. törvény 29. § (6).]
54.
Kötelezettséget vállalhat arra, hogy a szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - az
1993. évi LXXVIII. törvény alapján bérleti jog folytatására jogosult kivételével - másik lakásra tartson igényt. [1993.
évi LXXVIII. törvény 31. § (1).]
55.
Gondoskodik elhelyezéséről, ha a bíróság a házasság felbontása során valamelyik felet saját elhelyezési
kötelezettség kimondása nélkül kötelezi az önkormányzati lakás elhagyására. [1993. évi LXXVIII. törvény 31. § (3).]
56.
Az 1993. évi LXXVIII. törvény hatálybalépéséig létrejött tartási szerződés alapján a lakásbérleti jog folytatását
elismeri. [1993. évi LXXVIII. törvény 66. § (2).]
57.
Az önkormányzati lakást annak kell bérbe adni, aki az 1993. évi LXXVIII. törvény hatálybalépéséig - a
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lakásbérleti jogviszony megszűnése után - a lakásban jóhiszemű jogcím nélküli személyként maradt vissza, és a
lakás kiutalása a korábbi jogszabályok alapján részére kötelező volt. [1993. évi LXXVIII. törvény 67. § (1).]
58.
Ha az önkormányzati lakást magánszemély létesíti, a lakást annak kell bérbe adni, akit előzetesen a lakás
bérlőjéül kijelöltek. [1993. évi LXXVIII. törvény 69. § (1).]
59.
Ha kijelölt bérlő az építési munkát a megállapított határidőre nem végezte el, megállapodhat a kijelölt
bérlővel az új határidőről vagy az elvégzett építési munka költségének megtérítéséről. [ 1993. évi LXXVIII. törvény
69. § (2).]
60.
Eljár a lakás-használatbavételi díjjal kapcsolatban az 1993. évi LXXVIII. törvény 70. § (2) bekezdésében
foglalt esetben. [1993. évi LXXVIII. törvény 70. § (2).]
61.
Az ingatlanközvetítő szerv által a lemondás folytán az 1993. évi LXXVIII. törvény hatálybalépéséig
megszerzett önkormányzati lakás bérbeadásáról rendelkezik. [1993. évi LXXVIII. törvény 70. § (4).]
62.
Az 1993. évi LXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott használatbavételi díjat a felmondási
határidőt követő nyolc napon belül köteles a bérlőnek megfizetni. [1993. évi LXXVIII. törvény 71. § (3).]
63.
A használatbavételi díjat visszatarthatja, ha a bérlő a lakást, illetőleg a helyiséget a felmondásban
meghatározott időpontban nem a megfelelő állapotban adja vissza. [1993. évi LXXVIII. törvény 71. § (4).]
64.
Dönt a használatbavételi díj összegéből megelőlegezett szociálpolitikai kedvezmény és a használatbavételi
díj hátralékos összegének megfizetéséről - az 1993. évi LXXVIII. törvény hatálybalépése után is - azoknak a
jogszabályoknak az alkalmazásával, amelyek alapján a kedvezményt, halasztást (részletfizetést) engedélyezték.
[1993. évi LXXVIII. törvény 72. § (1)-(2).]
65.
A menedékjogot élvező személyek részére biztosított önkormányzati tulajdonban lévő és az 1993. évi
LXXVIII. törvény hatálybalépésekor jogszabály szerint a Népjóléti Minisztérium rendelkezése alatt álló lakást a
használó személy részére, kérelmére határozatlan időre bérbe kell adni. [1993. évi LXXVIII. törvény 82. § (1).]
66.
Dönt a korábban jóváhagyott lakáskiutalási névjegyzéken szereplő igények felülvizsgálatáról és a
lakásigények kielégítésének módjáról. Felülvizsgálja a lakásigényléseket és rendelkezik az igénylési letétekről és
kamatairól. [1993. évi LXXVIII. törvény 84. § (1).]
67.
A tulajdonostársak kérésére az 1993. évi LXXVIII. törvény 85/B. § (2) bekezdésében foglalt feltételek
teljesítése esetén, az elhelyezésre jogosult részére 1998. december 31-ig megfelelő önkormányzati cserelakást
köteles felajánlani, illetőleg pénzbeli térítést fizetni. [1993. évi LXXVIII. törvény 85/B. § (1).]
A) Megállapítja és folyósítja az átmeneti segélyt a rendeletben megállapított feltételek eetén [7/2003. (IV. 28.) KT
rendelet 28. § ]
B) Dönt az első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről. [2/2004. (II. 10.) KT rendelet 10. § (1) bek.]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1.
Véleményezi a hatósági állatorvos körzetének kialakítását. [1995. évi XCI. törvény 42. § (1).]
2.
Gondoskodik az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. [1995. évi XCI.
törvény 42. § (2) a).]
3.
Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. [1995. évi XCI. törvény 42. § (2) b).]
4.
Gondoskodik az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét
veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról. [1995. évi XCI. törvény 42. § (2) b).]
5.
Gondoskodik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről nyilvántartás és összeírás
alapján. [1995. évi XCI. törvény 42. § (2) c).]
6.
Gondoskodhat a területén lévő nőivarú állatok termékenyítéséhez szükséges apaállatigény felméréséről,
beszerzéséről, tartásának megszervezéséről, vagy a nőivarú egyedek minősített apaállattal, illetve
szaporítóanyaggal történő termékenyítésének feltételeiről. Apaállat beszerzéséhez - a jogszabályban meghatározott
módon és feltételekkel - állami támogatás igényelhető. [1993. évi CXIV. törvény 10. § (4)-(5).]
7.
A bányatelek megállapítása végett részt vesz a bányakapitányság által szervezett helyszíni tárgyaláson.
[115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 12. § (1).]
8.
Előzetesen véleményezi a területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamosenergia-korlátozás
sorrendjének megállapítását. [1991. évi XX. törvény 65. § (1).]
9.
Köteles a vásár és a piac rendjét folyamatosan ellenőrizni. [35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. § (2).]
10.
A vásár illetve a piac rendjét megszegőt legfeljebb három hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja,
vagy az 5. § (1) bekezdésben megjelölt hirdetményben meghatározott mértékű pótdíj megfizetésére kötelezheti.
[35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. § (3).]
11.
Kialakítja a közút forgalmi rendjét, ha jogszabály másként nem rendelkezik. [1988. évi I. törvény 34. § (2).]
12.
A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább
ötévenként - felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. [1988. évi I. törvény 34. § (2).]
13.
Kijelöli a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszait és az azzal összefüggő vízfelületet. [1995. évi
LVII. törvény 4. § (1) c).]
14.
Kezdeményezi a vízgazdálkodási társulat megalakulását előkészítő szervezőbizottság megalakítását.
[160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1).]
15.
Képviselője tagja a vízgazdálkodási társulat megalakulását előkészítő szervezőbizottságnak. [ 160/1995.
(XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) a).]
16.
Köteles a területileg illetékes vállalat véleményét kikérve - ilyen irányú igény esetén - a temetőben a hamvak
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szétszórásához megfelelő, elkülönített temetőrészt kijelölni. [10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM együttes rendelet 23. §
(5).]
17.
Feladata a települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölése. [ 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet 6. §
1991. évi XX. törvény 20. §]
18.
Jóváhagyja a bizottság által előterjesztett előzetesen egyeztetett javaslatot a kisebb földrészletek
megközelítéséhez szükséges úthálózat (dűlőutak) kialakítására. [1993. évi II. törvény 12. § (3).]
19.
Játékkaszinó, játékterem az 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott
tevékenység folytatásához, valamint a bingóterem működtetésére vonatkozó pályázat kiírásához egyetértést
gyakorol. [1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1).]
20.
Csak hozzájárulásával építhető a távközlés érdekében emelendő új magasépítmény [2/1986. (II. 27.) ÉVM
rendelet (OÉSZ) 4. sz. melléklet 67. pont] [1992. évi LXXII. törvény 28. § (2).]
21.
Jóváhagyja a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát. (Liget Fürdő, Tourinform Iroda)
[156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2).]
22.
A Környezetvédelmi Alap kezelési feladataiban: - javaslatot tesz a a Képviselő-testületnek a
Környezetvédelmi Alapból nyújtható támogatás pályázati feltételeire, a pályázati eljárás lefolytatásának szabályaira; dönt az alapra benyújtott pályázatok elbírálásában; - megköti a támogatási szerződéseket; - dönt az elszámolások
elfogadásában; - évente egyszer, a zárszámadási rendelet tárgyalásakor beszámol a Környezetvédelmi alap előző
évi felhasználásáról. (1991. évi XX. Törvény 85. § (1) i) pontja, 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet 6. § (1)
bekezdése, 7. § (6) bekezdése, 8. §-a, 9. §-a, 10. § (1) bekezdése )
23) Megállpítja a hulladékkezelési díjfizetési kedvezményt annak
a) aki ingatlant kizárólag egyedül lakja, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesül, amennyiben az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
b) a hadigondozottak, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülnek a szociális rászorultságtól és az
életkortól függetlenül.
[44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet 21. §]
24) Mentesíti a hulladékkezelési díjfizetési kötelezettség alól:
(1) a gazdálkodó szervezetet, melyek a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén nem kötelesek a
közszolgáltatást igénybe venni.
(2) a beépítetlen ingatlan tulajdonosát - írásbeli kérelmére - amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem
keletkezik.
(3) a lakatlan ingatlant
(3) az üdülőingatlan tulajdonosát október 31. és május 1. napja közötti időszakra.
[44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §]
A) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást. [12/2003. (IV. 30.) KT rendelet 10. § (4)]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1.
Meghatározza, hogy milyen időszakonként kell az adóbeszedési számláról az utalásokat a költségvetési
elszámolási számla javára teljesíteni. [13/1991. (V. 21.) PM rendelet 9. § (6).]
2.
Határozatával elrendelheti - helyi adó esetében - az adóellenőrzést. [1990. évi XCI. törvény 53. § (4).]
3.
Hozzájárulhat, hogy az adóhatóság az adófizetésre kötelezett vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan
vagyontárgy tulajdon-, kezelői jogának az önkormányzat javára történő átruházására - a kikiáltási árnak megfelelő
értékben - egyezséget kössön, ha a vagyontárgy valamely önkormányzati feladat ellátását természetben szolgálja.
[1990. évi XCI. törvény 89. § (4).]
4.
A helyiségbér mértékében szabadon állapodik meg a bérlővel. [1993. évi LXXVIII. törvény 38. § (1).]
5.
Hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiségbe más személyt befogadjon. [1993. évi LXXVIII. törvény 38. §
(3).]
6.
Hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyiség bérleti jogát a bérlő másra átruházza vagy elcserélje. [ 1993. évi
LXXVIII. törvény 42. § (1).]
Ha az 1993. évi LXXVIII. törvény másként nem rendelkezik, önkormányzati helyiségre a határozatlan időre kötött
szerződést cserehelyiség biztosítása nélkül öt évig - az 1993. évi LXXVIII. törvény 24. § (1) bek. a)-d) pontjaiban
meghatározott eseteket kivéve - nem mondhatja fel. [1993. évi LXXVIII. törvény 43. § (2).]
7. Az Vállalkozásfejlesztési Alap kezelési feladataiban: - javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az
Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtható támogatás pályázati feltételeire, a pályázati eljárás lefolytatásának
szabályaira; - dönt az alapra benyújtott pályázatok, kérelmek elbírálásában; - megköti a támogatási szerződéseket; ellenőrzi a pályázati cél megvalósulását, - dönt az elszámolások, beszámolók elfogadásában; - évente egyszer, a
tárgy év háromnegyed éves költségvetési beszámoló tárgyalásakor beszámol az Vállalkozásfejlesztési Alap
felhasználásáról. (……./2009. (……..) Gye. Kt. rendelet 19. § (3)-(4) bekezdése, 23. §-a)
C) Dönt az éves Sport-alapnak a bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek közötti felosztásáról. [17/2004.
(VI. 28.) KT rendelet 7. § (2)]
3. melléklet
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
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I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok
1. Közös szabályok
1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe kell venni a
költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását.
1.2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat Képviselő-testületének, mint felügyeleti
szervnek az információs igényét legjobban kielégítő címrend szerint kell összeállítani a költségvetési tervezéshez és
beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat.
2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok
2.1 A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési terv megalapozásához szükséges belső számításokat az
érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.
2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésének megfelelően – figyelembe véve az intézményi struktúrát
(önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények), a feladat – ellátási módot (saját szervezet, társulás,
megbízás, stb.) – kell elkészíteni.
2.3. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból (továbbgondolva:
annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni.
2.4. A költségvetési szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos
dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmazni kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat „ ..... évi tervezési dokumentumok” szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell gyűjteni eredeti vagy
másolati példányban.)
2.5. A normatív állami hozzájárulásokhoz a költségvetési szerv feladatmutatók és mutatószámok alapján történő
adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy
tartozik felelőséggel. Az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium által meghatározott formában, tartalommal és
határidőig kell elkészíteni.
A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés ügyiratai között
feltétlenül meg kell őrizni.
2.6. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a költségvetési tervezésre
vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani.
A tartalmi követelmények betartásáért (önkormányzat esetében a költségvetési rendele-tervezet mellékleteinek,
illetve a kapcsolódó előterjesztés tartalmának, formájának a jogszabályoknak és a Képviselő-testület információ
igényének megfelelő karbantartásáért) a költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik
felelőséggel.
3. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok
3.1 A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni:
- a féléves beszámoló elkészítésénél,
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint
- az éves költségvetési beszámolásnál.
3.2. A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok
2.2. pontja szerint kell elvégezni.
3.3. A költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által kijelölt személy köteles a
költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell – eredeti vagy másolati példányban – gyűjteni:
- „.......év I. féléves beszámolójának dokumentumai”,
- „.......év háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás dokumentumai”
- „.......évi költségvetési beszámoló dokumentumai”.)
3.4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett pénzeszközök
elszámolásának dokumentálásáért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért a költségvetési szerv beszámolási
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelőséggel.
(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.)
3.5. Az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §
(2) bekezdése értelmében:
- az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb
adatszolgáltatások beküldésének határideje és a felülvizsgálat időpontja,
30

- a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározásra az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának
részletes – a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vonatkozó – tartalmi és formai követelményei.
II. A költségvetési tervezés különleges előírásai, feltételei
1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.1 A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni:
- a költségvetési szerv által ellátandó feladatokat, ezt követően
- a költségvetési szerv bevételeit,
- majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót.
1.2. A költségvetési koncepció készítésekor a költségvetési szerv bevételei között a nem saját bevételeket a
rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok (pl.: önkormányzat esetében az állami hozzájárulásokat az
adatszolgáltatás) alapján kell bemutatni.
1.3. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a költségvetési
kiadásokra ható tényezőt.
1.4. Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján a 2. számú mellékletben
meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.
1.5. A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció ellenőrzése során köteles
megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó számítások során:
- figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat (önkormányzat és szervei esetében az önkormányzati
rendeleteket, határozatokat,)
- a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó kötelezettség vállalások a koncepcióba
beépítésre kerültek-e,
- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő mértékben számoltak-e.
A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója köteles jelezni, ha a költségvetési koncepció
összeállításakor a költségvetés forráshiányosnak bizonyul. A költségvetési szerv vezetője és a tervezési feladatok
ellátásáért felelős személy ekkor együtt fogalmazzák meg azokat a javaslatokat, melyek alapján a költségvetés
kiadási oldalát csökkenteni, illetve a bevételi oldalt megalapozottan növelni lehet.
1.6. A koncepció tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési tervezés
2.1. A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a Képviselő-testület a
koncepció elfogadásakor a költségvetés összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy
szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a költségvetési szerv vezetője és a tervezési
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelőséggel.
2.2. A költségvetési terv javaslatot a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos
jogszabályok szerint állítja össze.
A költségvetési szerv vezetője a rendelet-tervezet általános jogszerűségéért, a tervezési feladatok ellátására kijelölt
személy vezetője a rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásért felelős.
2.3. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért
felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.4. Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet a megtárgyalása során nem az eredeti, beterjesztett
állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor
a Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a
költségvetés megfelelő átdolgozásáról.
2.5. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az
elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről.
E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét.
III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai
1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás
1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által
jóváhagyott:
- eredeti költségvetési rendeletből, illetve
- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni.
Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg külön szabályokat, helyi
információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a költségvetési szerv vezetője és a
beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
1.2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót – az előirányzat könyveléseket követően – az
elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani.
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni.
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A beszámolót a naptári év június 30.-i fordulónappal kell készíteni.
1.3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy
bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni:
- a jogszabályi előírásokat,
- a költségvetési szerv belső információs igényét, valamint
- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét.
1.4. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásért, a beszámolási
feladatok ellátására kijelölt személy a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való
megfelelőségéért felelős.
1.5. A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a
költségvetési szerv féléves beszámolója elkészítéséről.
2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás
2.1. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi könyvelésben kimutatott
adatokból kell kiindulni. A háromnegyed éves beszámolót az adott év szeptember 30.-i állapot alapján kell
összeállítani.
2.2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:
- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának,
- a tartalék felhasználásának,
- a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint
- a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges
része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások és bevételek év
végéig várható alakulását.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is
könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél.
3. Az éves költségvetési beszámolás
3.1. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által elfogadott és módosított
költségvetési rendeletet kell alapul venni.
3.2. A zárszámadást a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos jogszabályok
szerint állítja össze. A költségvetési szerv vezetője a zárszámadás általános jogszerűségéért, a beszámolási
feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a zárszámadás pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való
harmonizálásért felelős.
3.3. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31.-ig kell felülvizsgálni.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie:
- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó – feladatok szakmai
teljesítésére, értékelésére,
- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás
összhangjára,
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére,
- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a költségvetési szerv felügyeleti szerve által meghatározott
adatszolgáltatással való összhangjára.
3.4. A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett dokumentumokra
való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek
nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.5. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik
az elemi beszámoló elkészíttetéséről.
IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak
1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési rendeletek
közötti tartalmi egyezőségért az érintettek a – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157. § (2)
bekezdése szerint tartoznak felelősséggel.
E szabályzatok alapján fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és beszámolási feladatok ellátásáért felelős
személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal szemben fel kell
lépnie, s szükség esetén tájékoztatni kell a jogszabály szerint felelős személyeket.
2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a feladat ellátásáért felelős
személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza.
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A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni:
- az egyes előirányzatok felhasználásakor,
- az egyes előirányzatok módosításakor.
2. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani, illetve
egyeztetni kell a tényadatokkal.
Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve a jelentősen megváltozott körülmények között újra el kell
készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a költségvetési szervek pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzatai tartalmazzák.
4. melléklet
Az önkormányzat beszerzéseinek előkészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházásainak, felújításainak,
rekonstrukcióinak egységes előkészítési rendjének szabályozása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
A szabályzat hatálya
1.) E szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó árubeszerzésére,
építési beruházására és szolgáltatás megrendelésére (a továbbiakban: beszerzés) terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.) Felújításnak minősül: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az
előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos
ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika
alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi
eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt
akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly
mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti. Nem minősül felújításnak az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való
elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;
Rekonstrukciónak minősül: A meglévő tárgyi eszközökön olyan egyidejűleg (egy ütemben) végzett felújítási
tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotát megközelítő és teljes
helyreállításán túlmenően a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, a velük ellátható feladatok köre bővül.
A beszerzések előkészítése magában foglalja:
- a beszerzési feladatok felmérését és megtervezését,
- az egyes beszerzések műszaki - gazdasági előkészítését és jóváhagyását.
A beszerzés előkészítését végző szervek
3.) A beszerzések előkészítését Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)
szakmailag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: illetékes szervezeti egység) végzi.
A beszerzések előkészítése
4.) Az illetékes szervezeti egység a tárgyévben megvalósítani tervezett beszerzési igényeket a közbeszerzési
tervben összesíti, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Kbsz.) 2.) pontjában
meghatározottak szerint.
5.) A beszerzéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz a beszerzés szakmai megalapozása érdekében szakmai
programot kell készíteni.
A szakmai program
6.) A szakmai program elkészítése az illetékes szervezeti egység feladata, mely során köteles egyeztetni a Hivatal
Pénzügyi Osztályával, illetve, amennyiben a beszerzés finanszírozása részben vagy egészben magyarországi, vagy
uniós pályázati forrásból történik, a Projektmenedzseri irodával. Szükség esetén a szakmai program elkészítéséhez,
megbízási szerződés alapján külső szakértő közreműködése is igénybe vehető.
7.) A szakmai program tartalmi elemei:
- a beszerzés megnevezése, jellege,
- a beszerzés szükségességének indoka, célja,
- a beszerzés költsége (építési beruházás esetén anyagi-műszaki bontásban),
33

- a beszerzés költségének fedezete,
- a beszerzés ütemezése,
- valamint építési beruházás esetén a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek.
A szakmai program jóváhagyása
8.) A beszerzés megvalósításának engedélyezése a szakmai program jóváhagyásával történik, mely a képviselőtestület szakmailag illetékes bizottsága(i) (a továbbiakban: bizottság) hatáskörébe tartozik.
A beszerzés megvalósítása
9.) A beszerzést a Kbt., a Kbsz., valamint a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
kell végrehajtani.
Záró rendelkezések
10.) Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a Hivatal
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata alapján kell lefolytatni.
11.) Jelen szabályzat ………..lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően kell alkalmazni.
12.) Jelen szabályzat aktualizálása a Kbsz-ben meghatározott Közbeszerzési Csoport feladata.
Gyomaendrőd, 2011. ………………….

…………………………………
Polgármester

…………................
Jegyző

5. melléklet
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója,
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény vezetője,
Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
1. Függelék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Várfi András
Betkó József
betöltetlen
Marton Dániel
Béres János
Toldi Balázs
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén
Arnóczi István János
Iványi Lajosné

polgármester
1. egyéni választókerületi képviselő
2. egyéni választókerületi képviselő
3. egyéni választókerületi képviselő
4. egyéni választókerületi képviselő
5. egyéni választókerületi képviselő
6. egyéni választókerületi képviselő
7. egyéni választókerületi képviselő
8. egyéni választókerületi képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő
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FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP

Márjalaki József

kompenzációs listás képviselő

Körösök Vidékéért Egyesület

2. Függelék
Önként és kötelezően ellentandó feladatok jegyzéke
FELADATOK
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT
·
a köztemető fenntartása [ 1990. Évi LXV. törvény 8. § (1). ]
·
a helyi közutak és közterületek fenntartása [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsághoz ]
·
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról gondoskodás [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (1).
·
Köteles gondoskodni - az egészséges ivóvízellátásról [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (4). ]
·
az óvodai nevelésről ( 1990. évi LXV. törvény 8. § (4). ]
·
az általános iskolai oktatásról és nevelésről [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (4). ]
·
az egészségügyi és a szociális alapellátásról [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (4). ]
·
a közvilágításról [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (4). ]
·
a közutak és a köztemetők fenntartásáról [ 1990. évi LXV. törvény 8. § (4). !!ÁTRUHÁZVA Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsághoz ]
·
köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.[ 1990. Évi LXV. Törvény 8. §
(4). ]
·
Létrehoz egységes hivatalt. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1990. évi LXV. törvény 38. § (1). ]
·
Köteles gondoskodni működési területén: az óvodai nevelésről [ 1990. évi LXV. törvény 63. § (1). ]
·
az általános iskolai nevelésről és oktatásról [ 1990. évi LXV. törvény 63. § (1). ]
·
egészségügyi és a szociális alapellátásról, valamint feladatkörében [ 1990. évi LXV. törvény 63. § (1). ]
·
az egészséges ivóvízellátásról [ 1990. évi LXV. törvény 63. § (1). ]
·
az egészséges ivóvízellátásról [ 1990. évi LXV. törvény 63. § (1). ]
·
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. [ 1990. évi LXV. törvény 63. § (1). ]
·
Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében: [ 1990. évi LXV. törvény 63/A. § b).
!!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottsághoz ]
·
szabályozza az önkormányzati lakáshoz jutás és az önkormányzati tulajdonú lakások cseréjének feltételeit. [
1990. évi LXV. törvény 63/A. § b). ]
·
- [ 1990. évi LXV. törvény 63/A. § c). ]
·
Gondoskodik a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról. [ 1990. évi LXV. Törvény
63/A. § e). ]
·
Gondoskodik a katasztrófa megelőzés és -elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásáról 1990. Évi LXV.
törv. 63/A. §c.)
·
Biztosítja a településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék
gyujtésérol, elhelyezésérol, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhely
területét. [ 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e). ]
·
Kijelöli a köztemetők létesítésére, bovítésére alkalmas területet, gondoskodik a tulajdonát képezo köztemetők
fenntartásáról, üzemeltetésérol. [ 1990. évi LXV. törvény 63/A. § f). ]
·
Rendeletében szabályozza a közterület használatot és a közterület rendjét, a közterület-felügyelet
szervezetét és feladatait. [ 1990. évi LXV. Törvény 63/A. § h). ]
·
Megalakítja a helyi érdekegyezteto fórumot. (K-V-MJV-FK) [ 1992. évi II. törvény 20. § (2). ]
·
Biztosítja az érdekegyezteto fórumnak a működési feltételeit az állami költségvetés terhére. [ 1992. évi II.
törvény 20. § (4). ]
·
Köteles gondoskodni - az e törvény mellékletében felsorolt állatbetegségek megelozése, felderítése és
felszámolása során keletkezett állati hulladék kivételével - az állati hulladék ártalmatlanná tételérol, ha a tulajdonos
ismeretlen. [ 1995. évi XCI. törvény 9. § (2). ]
·
Viseli az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét, ha a tulajdonos ismeretlen, kivéve az állomás által
járványügyi intézkedésként elrendelt ártalmatlanná tételt. [ 1995. évi XCI. törvény 42. § (2) a.)
·
Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, orzésével, értékesítésével vagy
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. [ 1995. évi XCI. törvény 42. § (2) b), !!ÁTRUHÁZVA
Intézményvezeto,-hoz ]
·
Gondoskodik az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét
veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról. [ 1995. évi XCI. Törvény 42. § (2) b), 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 213. § (12).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezető,-hoz ]
·
Gondoskodik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről nyilvántartás és összeírás
alapján. [ 1995. évi XCI. törvény 42. § (2) c). ]
·
c) az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása. [ 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (1) a)-c). ]
·
Kidolgoztatja és rendeletével megállapítja a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet. [ 1997. évi
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LXXVIII. törvény 7. § (3) c), 14. § (4) c). ]
·
b) azon települések esetében, amelyek a törvény hatálybalépésekor már rendelkeznek az a) pontban említett
rendezési tervvel, a településfejlesztési döntések változásakor, de legkésőbb tíz éven belül [ 1997. évi LXXVIII.
törvény 10. § (2) a)-b). ]
·
A településszerkezeti tervet legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról
vagy új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. [ 1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (3) ]
·
Amennyiben az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy kérésére az
ingatlant ki kell sajátítani. [ 1997. évi LXXVIII. Törvény 29. § (2). ]
·
Ha az építmény, építményrész 47. § (1) bekezdés d) pont szerinti felújítása, átalakítása a településkép
előnyösebb kialakítása szempontjából vagy településrendezési okokból vált szükségessé, ezek költségei, továbbá
az építmény használatának az átalakítás miatt történt korlátozásából eredo károk megtérítése - a munkálatok
elvégzése folytán bekövetkezett értékemelkedés levonásával - terheli. [ 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (3). ]
·
Ha a településkép elonyösebb kialakítása céljából vagy településrendezési okokból az építmény,
építményrész lebontása vált szükségessé, a tulajdonost a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint
kártalanítani kell. [ 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (4). ]
·
Ha a településkép elonyösebb kialakítása céljából vagy településrendezési okokból az építmény,
építményrész lebontása vált szükségessé, a tulajdonost a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint
kártalanítani kell. [ 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (4). ]
·
A területek felhasználásának, a telkek alakításának, továbbá az építésnek a feltételeit és módját a
rendeletben foglaltak szerinti településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási terv), illetoleg helyi
építési szabályzatban kell meghatározni. [ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1). ]
·
Meg kell állapítani a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben az egyes építési övezetek
közmuvesítettségének módját és mértékét. [ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (1). ]
·
A helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben gondoskodni kell a település igazgatási területén a
klimatikus viszonyok megorzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részébol, a zöldterületekbol és az
erdokbol álló egységes zöldfelületi rendszer kialakításáról, valamint az épített környezet alaktani és helyi éghajlati
jellegét meghatározó elemeinek a megorzésérol. [ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § ]
·
Közremuködik a területén lévo muemléki értékek felkutatására, számbavételére és értékelésére irányuló
országos tudományos adatgyujto és dokumentációs munkálatokban. [ 1997. évi LIV. törvény 30. § (1) a). ]
·
Gondoskodik a tulajdonában lévo muemlékek védelmérol, fenntartásáról és méltó hasznosításáról. [ 1997.
évi LIV. törvény 30. § (1) b). ]
·
Támogatja a települések múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet. [
1997. évi LIV. törvény 30. § (1) e).
·
Gondoskodik a területén lévo és muemléki védettség alatt nem álló, de a település sajátos jellegének
megorzésében helyi jelentoséggel bíró építészeti és településszerkezeti értékek védelmérol, az épített környezet
alakításáról és védelmérol szóló törvény rendelkezéseinek megfeleloen. [ 1997. évi LIV. törvény 30. § (2) b). ]
·
Elkészítteti a település védett területeinek szabályozási tervét. [ 1997. évi LIV. törvény 30. § (2) c). ]
·
A muemlékvédelmi bírságból befolyt bevételeit elkülönítve kezeli, és muemlékvédelmi célokra fordítja. [ 1997.
évi LIV. törvény 49. § (3). ]
·
A területfejlesztési koncepció alapján elkészítteti területe külön jogszabályban meghatározott energiaellátási
tanulmányát. [ 1991. évi XX. Törvény 65. § (2). ]
·
A területfejlesztési koncepció alapján elkészítteti területe külön jogszabályban meghatározott energiaellátási
tanulmányát. [ 1991. évi XX. Törvény 65. § (2). ]
·
A rendezési tervben a települések területén a környezet terhelhetosége és a településrészek rendeltetése
alapján övezeteket kell megállapítani. [ 1995. évi LIII. törvény 25. § (1). ]
·
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági
feladatokat, [ 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) a)-f). ]
·
b) a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi
területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet jóváhagy, [ 1995. évi LIII. Törvény 46. §
(1) a)-f). ]
·
Gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás
feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség
szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja.[ 1995. évi LIII. törvény 47. § (2). ]
·
Köteles az Információs Rendszer muködtetéséhez szükséges és náluk keletkezett adatokat az Információs
Rendszer rendelkezésére bocsátani. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1995. évi LIII. törvény 50. § (2). !!ÁTRUHÁZVA
Ügyintézo,-hoz ]
·
Illetékességi területén található helyi jelentoségu védett természeti területek fenntartására tervet készít,
melyet rendelettel fogad el. [ 1996. évi LIII. törvény 55. § (1). ]
·
Helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása. (K-V-MJV-FK-F) [ 1991. évi XX. törvény 85. § (1) e)
12/1983. (V. 12.) MT rendelet 27. § ]
·
Az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szabályok megállapítása. [ 1991. évi XX. Törvény 85. § (1) h). ]
·
Költségvetésében gondoskodik az elkobzott dolgok beszállításával és értékesítésével kapcsolatban felmerülo
kiadásokról. [ 26/1968. (IX. 19.) PM rendelet 5. § (1). ]
·
A mozgósítási tervbe foglalt gyakorlás költségeit a polgármesteri hivatal költségvetésében saját forrásból kell
biztosítani. [ 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (5). ]
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·
A tuzoltás és a muszaki mentés kötelezo közszolgáltatási feladata, ha rendelkezik készenléti szolgálatot
ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tuzoltósággal. (K-V-MJV-FK-F-M)
·
[ 1990. évi LXV. törvény 8. § (1). 1996. évi XXXI. törvény 2. § (2). ]
·
Feladata az oltóvíznyerési lehetoség biztosítása. (K-V-MJV-F) [ 1996. évi XXXI. Törvény 29. § (1). ]
·
Gondoskodik a körzeti egészségügyi (általános-, gyermek-, fogorvosi) és a védonoi ellátásról.
·
[ 1991. évi XX. törvény 129. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
A védono munkahelyeként az anya- és gyermekvédelem céljára tanácsadót biztosít. [ 5/1995. (II. 8.) NM
rendelet 3. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
- [ 5/1995. (II. 8.) NM rendelet 7. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Biztosítja a közterületek tisztaságát és a település rágcsálómentességét. [ 1991. évi XX. törvény 129. § (3). ]
·
Szerzodést köt a szolgálat székhelye szerint illetékes MEP-vel a háziorvosi és a fogorvosi ellátás
finanszírozására. [ 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1), 16/A. § (1). ]
·
Elkülönítetten kezeli és kizárólag az ügyeleti ellátás biztosítására használja fel az ügyeleti díjat. [ 103/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet 14. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
A tulajdonában lévo járó- és fekvobeteg-szakellátást, -gondozást nyújtó egészségügyi intézmények útján a
társadalombiztosítási finanszírozás mértékéig gondoskodik [ 1991. évi XX. törvény 132. § (4). !!ÁTRUHÁZVA
Intézményvezeto,-hoz ]
·
Feladata a szociális ellátás feltételeinek biztosítása. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1993. évi III. törvény 2. § ]
·
Köteles az arra rászorulónak – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére - átmeneti segélyt, étkezést,
illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. [ 1993. évi III.
törvény 7. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a jogosult számára idoskorúak járadékát,
munkanélküliek jövedelempótló támogatását, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat,
átmeneti segélyt állapít meg a törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint.
[ 1993. évi III. törvény 25. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülo, valamint az egészségügyi szolgáltatásra
jogosító igazolvánnyal rendelkezo személy után a támogatást folyósító, illetoleg az igazolványt kiállító köteles havi
1800 (napi 60) forint összegu egészségügyi hozzájárulást fizetni. [ 1996. évi LXXXVIII. törvény 3. § !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
A jogosult részére a tárgyhónapra járó rendszeres szociális segélyt a tárgyhó 5. napjáig kell folyósítani. [
30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 7/A. § !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Idoskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetoleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött
személyt, akinek [ 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) a)-b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
a) havi jövedelme, valamint [ 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) a)-b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fore jutó havi jövedelme [
1993. évi III. törvény 32/B. § (1) a)-b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.
[ 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) a)-b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez
·
Jövedelempótló támogatásban részesíti a megélhetése alapjául szolgáló jövedelem pótlására azt a
munkanélkülit, aki a 1993. évi III. törvény alapján rászorult. [ 1993. évi III. törvény 33. § (1). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
Tovább kell folyósítani a jövedelempótló támogatást, ha a szüneteltetés oka megszunik és a támogatásra
való jogosultság feltételei fennállnak. [ 1993. évi III. törvény 34. § (4). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Rendszeres szociális segélyt állapít meg az 1993. évi III. törvényben meghatározott személyeknek. [ 1993.
évi III. törvény 37/A. § (1) a)-c). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Lakásfenntartási támogatást nyújt.
az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás),
az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,
az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási
támogatás)
[ 1993. évi III. törvény 38. § (1) a)-c)
·
Dönt az ápolási díjról. (K-V-MJV-FK) [ 1993. évi III. törvény 41. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Köteles az ápolási díj folyósításának idotartalmára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási
ágazatára jutó járulékot fizetni. [ 1993. évi III. törvény 44. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Rendeletben meghatározott átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyezteto rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint idoszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdo személyek részére. [ 1993. évi III. törvény
45. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Biztosítja a személyes gondoskodást az 1993. évi III. törvényben, valamint a külön jogszabályban a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre meghatározott feltételek szerint. [ 1993. Évi III. törvény 56.
§ (1), 58. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Köteles gondoskodni a gyermekek napközbeni ellátásáról. [ 1993. évi III. törvény 60. § 86. § a).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Köteles gondoskodni a szociálisan rászorulók étkeztetésérol. [ 1993. évi III. törvény 62. §, 86. § a).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Köteles gondoskodni az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdo családok, illetve személyek
szociális és mentálhigiénés ellátásáról. [ 1993. évi III. törvény 64-65. §, 86. § a). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,37

hoz ]
·
Köteles gondoskodni az alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való
hozzájutásáról. [ 1993. évi III. törvény 86. § b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Köteles biztosítani amelyiknek területén [ 1993. évi III. törvény 87. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
- a) kétezernél több állandó lakos él, idosek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatás
·
[ 1993. évi III. törvény 87. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
b) tízezernél több állandó lakos él, az a) pontban foglalt ellátást, valamint az idosek átmeneti elhelyezését
szolgáló intézményt, [ 1993. évi III. törvény 87. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Ingyenes ellátásban részesíti - az e törvényben foglalt kivételekkel - azt a jogosultat, aki: [ 1993. Évi III.
törvény 114. § (3) a)-b). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
- jövedelemmel nem rendelkezik, [ 1993. évi III. törvény 114. § (3) a)-b). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,hoz ]
·
- bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló
készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. [ 1993. évi
III. törvény 114. § (3) a)-b). !!ÁTRUH
·
Évente kétszer állapíthatja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját. (KV-MJV-FK-F-M) [ 1993. évi III. törvény 115. § (1). 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) a). ]
·
Rendeletében a jogszabályban meghatározottaktól eltéroen rendelkezhet a személyi térítési díj
megfizetésének módjáról. [ 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. § (3). ]
·
Biztosítja a veszélyeztetett kiskorúak külön jogszabályban meghatározott pénzbeli és természetbeni
ellátását, így: [ 1991. évi XX. törvény 129. § (2) f). !!ÁTRUHÁZVA Polgármester,Intézményvezeto,-hoz ]
·
- rendkívüli gyermekvédelmi segélyezést, [ 1991. évi XX. törvény 129. § (2) f). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
- általános iskolás korúak tankönyv- és tanszerellátásának támogatását, [ 1991. évi XX. törvény 129. § (2) f).
!!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
- a gyermekintézmények étkezési térítési díjkedvezményeit. [ 1991. évi XX. törvény 129. § (2) f).
!!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Elosegíti a kiskorú veszélyeztetettségének megelozését, illetve a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, testi, lelki egészségének, családban történo fejlodését. [ 1991. évi XX. törvény 129. § (2) b).
!!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Biztosítja a nevelési-oktatási intézményekben a család- és ifjúságvédelmi megbízottak alkalmazásához
szükséges feltételeket. [ 1991. évi XX. Törvény 129. § (2) c). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Biztosítja a szülei munkavégzése, betegsége, egyéb indokolt távolléte miatt ellátatlan gyermekek napközbeni
foglalkoztatását és ellátását. [1991. évi XX. törvény 129. § (2) d). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Biztosítja az intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást
más okból igénylo kiskorúak oktatását, gondozását, nevelését. [ 1991. évi XX. törvény 130. § a). ]
·
Évente megállapítja a tulajdonában lévo gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben fizetendo élelmezési
térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetové tevo eloirányzatot. [ 1991. évi XX. Törvény 133. § a). ]
·
Évente megállapítja a tulajdonában lévo gyermek- és ifjúsági intézményekben fizetendo élelmezési térítési
díjak csökkentését, illetve elengedését lehetové tevo eloirányzatot.[ 1991. évi XX. törvény 133. § c). ]
·
Biztosítja az intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt, illetoleg az állami gondozásban nem részesülo, de
egészségügyi, illetoleg szociális okok miatt rászoruló 3 éven aluli gyermekek csecsemootthoni elhelyezését. [ 1991.
évi XX. törvény 134. § c). ]
·
Meghatározza az intézeti elhelyezett, intézeti, illetve állami nevelt életkezdo fiatal támogatásának módját.
Errol, valamint a megyében, fovárosban igénybe veheto kedvezményes lakáshoz jutás feltételeirol évenként
tájékoztatja a megyei (fovárosi) gyermek- és ifjúságvédo intézetet. [ 1991. évi XX. törvény 134. § b). ]
·
Egyetértési jogot gyakorol a területi szaktanácsadás szervezése és muködése kérdésében a
nevelootthonokban folyó nevelo-oktató munka szaktanácsadói (szakfelügyeloi) tevékenysége ellátása érdekében. [
1991. Évi XX. törvény 134. § d). ]
·
Segélyt állapít meg védo- és óvóintézkedésként. (K-V-MJV-FK) [1991. évi XX. Törvény 135. § p). ]
·
A közmuvelodési, közgyujteményi és muvészeti tevékenységekkel, valamint a testneveléssel és a sporttal
kapcsolatos helyi irányítási, ellenorzési feladatokat ellátja. [ 1991. évi XX. törvény 111. § (1). ]
·
Az önkormányzati közmuvelodési, közgyujteményi, muvészeti, testnevelési, valamint sportintézmények,
egyéb szervezetek tekintetében fenntartással és muködtetéssel kapcsolatos feladatokat lát el. [ 1991. évi XX.
törvény 111. § (2). ]
·
Köteles biztosítani a közmuvelodési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet a
lakosság muvelodése érdekében. [ 1991. Évi XX. törvény 107. § ]
·
Feladata a közmuvelodés feltételeinek biztosítása. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1997. évi CXL. Törvény 73. § (2). ]
·
Muködtethet közösségi színtért, közmuvelodési intézményt. [ 1997. évi CXL. törvény 75. § ]
·
Kötelezo feladata a közmuvelodési tevékenység támogatása. [ 1997. évi CXL. törvény 76. § (1).
!!ÁTRUHÁZVA Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi És Esélyegyenlőségi Bizottsághoz ]
·
A helyi társadalom muvelodési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a
helyi lehetoségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy az 1997. évi CXL. Törvény 76. §-ban
felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. [ 1997. évi CXL. törvény 77. § ]
·
A közmuvelodési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve
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közmuvelodési intézményt biztosít. [ 1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2). ]
·
Biztosítja, hogy a településen a lakosság önszervezodo közösségei megfelelo rendszerességgel és
idotartamban vehessék igénybe a színtér vagy intézmény szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális
működési feltételek rendelkezésre álljanak. [ 1997. Évi CXL. törvény 78. § (3). ]
·
Ha közmuvelodési megállapodás alapján biztosítja a közösségi színtér, illetve a közmuvelodési intézmény
muködését, akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közmuvelodési megállapodással biztosítja a
településen a közmuvelodési szolgáltatásokat. [ 1997. évi CXL. törvény 78. § (4). ]
·
- biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve a közmuvelodési intézmény fenntartásához
szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket, [ 1997. Évi CXL. Törvény
78. § (5). ]
·
Az önkormányzati rendeletben meghatározott közmuvelodési feladatok megvalósítására az e törvény
követelményeinek megfelelo jogi személlyel, magánszeméllyel közmuvelodési megállapodást köthet. [ 1997. évi
CXL. törvény 79. § (1). ]
·
A felnott lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségeknek általános nyilvános könyvtári szolgáltatást köteles
biztosítani. [ 1991. évi XX. Törvény 108. § (1). ]
·
A természet és a társadalom - így az önkormányzat területén élo nemzeti és etnikai kisebbségek - muzeális
emlékeinek gyujtését, orzését, tudományos feldolgozását és bemutatását köteles biztosítani. [ 1991. évi XX. Törvény
108. § (2) a). ]
·
Feladata a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének muködtetése. [ 1997. évi CXL. Törvény 53. § (2). ]
·
A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása kötelezo feladata, melyet a törvényben meghatározott
formákban teljesíthet. [ 1997. évi CXL. Törvény 64. § (1). ]
·
- biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, [ 1997. évi CXL. Törvény 68. § ]
·
- jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, [ 1997. évi CXL. törvény 68. § ]
·
Minden év február 20-áig értesíti a területileg illetékes megyei, fovárosi könyvtárat a könyvtár által a tárgyévet
megelozo esztendoben állománygyarapításra fordított összegrol. [ 15/1998. (III. 31.) MKM rendelet 5. § (1).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Minden év március 20-áig nyújthatja be pályázati igényét az érdekeltségnövelo támogatásra a Magyar
Muvelodési Intézetnek.
·
[ 15/1998. (III. 31.) MKM rendelet 6. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,Pénzügyi és Gazd. Biz.,-hoz ]
·
Fenntartja és muködteti a tulajdonát képezo sportlétesítményeket. [ 1996. évi LXIV. Törvény 3. § (1) c). ]
·
A közúti közlekedéssel összefüggo önkormányzati feladatok ellátásáról gondoskodik. [ 1988. évi I. törvény 8.
§ (1), 9. § (2). ]
·
Kezeli a helyi közutakat, ha azt nem adta koncesszióba, ill. nem kötött rá üzemeltetési, karbantartási
szerzodést. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1992. évi XXXIX. törvény 11. § 1988. évi I. törvény 33. § (1) c). ]
·
Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésrol. [
1988. évi I. törvény 34. § (5). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Az általa kezelt közutak tekintetében gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas,
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. [ 1988. évi I. törvény 34. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Útellenori szolgálatot muködtet. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1988. évi I. törvény 45. § (1). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
Menetrend alapján autóbusszal és trolibusszal végzett közúti közforgalmú személyszállítás ellátására többségi részesedésével - gazdasági társaságot alapíthat, önkormányzati intézményt hozhat létre, ill. koncessziós
pályázatot írhat ki a helyi tömegközlekedésre a törvényben meghatározott tartalommal. [ 1988. évi I. törvény 9/A. §
(1), (5), (7)-(8). ]
·
Ellátja a helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. [ 1995. Évi LVII. Törvény 4. §
(1) b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Muködteti a helyi víziközmuveket. (K-V-MJV-F-M) [ 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) d). ]
·
Feladata a település ivóvízellátása, a szennyvíz elvezetése, az összegyujtött szennyvizek tisztítása, a
csapadékvíz elvezetése. [ 1995. évi LVII. Törvény 4. § (1) e). ]
·
- Az önkormányzati törzsvagyonában lévo közcélú vízilétesítmények muködtetését végzo gazdálkodó
szervezeteknek a létesítmények közmuvagyonát szerzodéssel használatba adja. [ 1995. évi LVII. Törvény 10. § (1). ]
·
Megfizeti a díjat a szolgáltatónak a törzshálózatról történo közterületi vízvétel esetében.[ 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet 14. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A jogosult gyermeknek rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósít. (K-V-MJV-FK) [ 1997. évi XXXI.
Törvény 18. § (1), 94. § (2). 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 65-68. § !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A gyermeket a rendeletében meghatározott mértéku rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a
továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család idoszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyezteto rendkívüli élethelyzetbe került. [ 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
Az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és
összehangolását gyermekjóléti szolgálat muködtetésével vagy családsegíto szolgálat keretében, illetve a külön
jogszabályban meghatározott képesítési eloírásoknak megfelelo személy foglalkoztatásával biztosítja (a
továbbiakban együtt: gyermekjóléti szolgálat)[ 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1), 94. § (2). ]
·
A településen élo gyermekek veszélyeztetettségének megelozését a gyermekjóléti szolgáltatás útján
szervezi. [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Gondoskodik arról, hogy az önálló családgondozó számára szakintézmény – különösen önálló gyermekjóléti
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szolgálat vagy gyermekjóléti szolgálatként is muködo családsegíto szolgálat - biztosítsa [ 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 32. § (3). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz
·
a) szükség szerinti szakmai és módszertani konzultációt, [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 32. § (3).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
b) a rendszeres esetmegbeszélést több szakember közremuködésével, [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 32. §
(3). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
c) a rendszeres szakmai továbbképzést, [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 32. § (3). !!ÁTRUHÁZVA
Intézményvezeto,-hoz ]
·
d) a családgondozó szakszeru helyettesítését. [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 32. § (3). !!ÁTRUHÁZVA
Intézményvezeto,-hoz ]
·
Biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a
máshol igénybe veheto ellátásokhoz való hozzájutást. [1997. évi XXXI. törvény 94. § (2). !!ÁTRUHÁZVA
Intézményvezeto,-hoz ]
·
Helyettes szüloi hálózatot muködtet. (K-V-MJV-FK) [ 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1). 150/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 30. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Helyettes szüloi hálózatot muködtet. (K-V-MJV-FK) [ 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1). 150/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 30. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Az eseti gondnok (ügygondnok) munkadíját megfizeti a jogszabályban meghatározott esetekben. [ 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 141. § (4). ]
·
Feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és muködtetése, a területén lakó
gyermekek ellátásának megszervezése. [ 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1). ]
·
Gondoskodik - a helyi népesedési szempontok figyelembevételével a helyi viszonyoknak és az eloírásoknak
megfelelo - köztemető létesítésérol, fenntartásáról. [ 10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM együttes rendelet 1. § (1).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Ellátja a temeto fenntartásával kapcsolatos e jogszabályban meghatározott feladatokat. (K-V-MJV-F) [
10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM együttes rendelet 23. § (1), 24. § (1), 25. § (1), (4), 28. § (1), 29. § (1)-(4), (6)-(7), 32. §
(1), (4), 33. § (1). ]
·
A kéményseproipari tevékenység ellátásának biztosításáról az e célból alapított szervezet vagy törvényben
meghatározott más módon gondoskodik. (F-M-MJV) [ 1991. évi XX. törvény 19. § 19/1970. (IX. 5.) ÉVM rendelet 1. §
(1). ]
·
Feladata a települési folyékony hulladék leereszto helyének kijelölése. (K-V-MJV-F) [ 4/1984. (II. 1.) ÉVM
rendelet 6. § 1991. évi XX. törvény 20. § ]
·
Gondoskodik közcélú ártalmatlanító telep létesítésérol az érintett szakhatóságok bevonásával. (K-V-MJV-F) [
1991. évi XX. törvény 20. § 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet 5. § ]
·
A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodik,
külön jogszabály rendelkezéseinek megfeleloen. (K-V-MJV-F) [ 1991. évi XX. törvény 21. § 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM együttes rendelet 5. § ]
·
Gondoskodni köteles a belterületen levo váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától
füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartásáról, továbbá az ott
keletkezett hulladék eltávolításáról. [ 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 7. § (1) b). !!ÁTRUHÁZVA
GYOMASZOLG KFT Szer.alapj,-hoz ]
·
Gondoskodik a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról és használatáról. (K-V-MJV-FK-F)
·
[ 1990. LXV. tv. 8. § (1). 2/1976. (I. 16.) ÉVM rendelet 2. § (1). !!ÁTRUHÁZVA GYOMASZOLG KFT
Szer.alapj,-hoz ]
·
A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról a települési önkormányzat gondoskodik. [ 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1). !!ÁTRUHÁZVA GYOMASZOLG KFT Szer.alapj,-hoz ]
·
Gondoskodik a házasságkötésre, illetoleg a családi események társadalmi ünneplésére alkalmas helyiségrol.
[ 2/1982. (VIII. 14.) MTTH rendelkezés 9. § (2). ]
·
A kisajátított épületben lévo lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség használója részére köteles
megfelelo cserelakást (cserehelyiséget) biztosítani, kivéve a 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 15/B. §-ban foglalt
esetekben. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 95. § (8)-(9). 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 15. § (4), 15/A. § ]
·
Köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai
oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozók óvodai nevelésérol és a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai nevelésérol és
oktatásáról, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelheto, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi,
beszéd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátásáról is. [ 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2). ]
·
Köteles gondoskodni [ 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2). ]
·
a) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatásáról; [ 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (4).
!!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
b) az alapfokú muvészetoktatásról; [ 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (4). ]
·
c) az általános iskolai felnottoktatásról; [ 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (4). ]
·
d) a nevelési tanácsadásról, logopédiai szolgáltatásról és gyógytestnevelésrol. [ 1993. Évi LXXIX. törvény 86.
§ (4). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Köteles gondoskodni [ 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (4). ]
·
Köteles gondoskodni az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásáról az óvodai nevelés és az
általános iskolai nevelés és oktatás tekintetében. [ 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (2). ]
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·
Feladataikat intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más
önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatják el. [ 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4). ]
·
A Muvelodési és Közoktatási Minisztérium felkérésére a nevelési-oktatási intézményében szakmai
ellenorzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást, elemzést végeztet, és ennek eredményérol tájékoztatja.[1993.
évi LXXIX. törvény 93. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Meghatározza a közoktatási intézmény költségvetését, továbbá a kérheto költségtérítés és tandíj
megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. [ 1993. évi LXXIX. Törvény 102. §
(2) b). ]
·
A nevelési-oktatási intézmény költségvetésében gondoskodik az iskolaszék, a szüloi szervezet (közösség),
továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeirol. [1993. évi LXXIX. Törvény 102. § (8). ]
·
Megállapítja az önkormányzati tulajdonú víziközmubol szolgáltatott ivóvíz díját. [1990. évi LXXXVII. törvény
melléklet. ]
·
Megállapítja az önkormányzati tulajdonú víziközmu által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
-kezelés díját. [ 1990. évi LXXXVII. Törvény melléklet. ]
·
Dönt a címzett, illetve céltámogatások igénylésérol. (K-V-MJV-FK-F-M) [1990. évi LXV. törvény 85. § (2).
1991. évi XX. törvény 138. § (1) h). ]
·
Dönt az általános és céltartalékok felhasználásáról. (K-V-MJV-FK-F-M) [1991. évi XX. törvény 138. § (1) c). ]
·
Köteles a megszunt közalapítvány vagyonát a közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és errol a
nyilvánosságot megfeleloen tájékoztatni. [ 1959. évi IV. törvény 74/G. § (9). ]
·
Költségvetésébol finanszírozza és ellátja az 1990. évi LXV. törvényben és más törvényben meghatározott
feladatait. [ 1992. évi XXXVIII. törvény 62. § (1). ]
·
Megalkotja a helyi önkormányzat költségvetésérol szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb
rendeleteket. (K-V-MJV-FK-F-M) [1990. évi LXV. törvény 91. § (1). 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b). ]
·
Költségvetési rendeletében meghatározza: [1990. évi LXV. törvény 91. § (1). 1991. Évi XX. törvény 138. § (1)
b). ]
·
- a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a
személyi jellegu kiadásokat, a munkaadókat terhelo járulékokat, a dologi jellegu kiadásokat, az ellátottak pénzbeli
juttatásait, a speciális célú támogatás
·
- a tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználását, [1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (4) 75. § ]
·
- a tervezett (létrejött) hiány fedezésének módját, [1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (4) 75. §
·
- a hitelmuveletekkel kapcsolatos [ 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (4) 75. § ]
·
Költségvetési rendeletében együttesen hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá
tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését, valamint változatlan formában beépíti a helyi kisebbségi
önkormányzat költségvetési határozatát. [ 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 18. § (8). ]
·
Az általa jóváhagyott eloirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást az 1992. évi
XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezheti. [ 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. § (1). ]
·
A költségvetési év végét követoen a költségvetési törvény eloírásai szerint a tényleges mutatók alapján
elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az államháztartás más
alrendszerétol kapott egyéb támogatásokkal. A jogtalanul igénybe vett összeget törvényben meghatározott módon
teljes egészében vissza kell fizetni. [ 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (1). ]
·
A költségvetési törvényben meghatározott mértéku kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett teljes összeg után
a központi költségvetés részére, ha az általa igénybe vett normatív állami hozzájárulás és egyéb állami támogatások
legalább 5%-kal meghaladják az ot ténylegesen megilleto összeget, valamint, ha a címzett és a céltámogatást és az
egyéb támogatásokat nem a törvényben megjelölt feladatra használja. A jogtalanul igénybe vett összeg
visszafizetését és a kamatokat kormányrendeletben szabályozott módon, jogcímenként kell nyilvántartani. [ 1992.
évi XXXVIII. törvény 64. § (2). 1996. évi CXXIV. Törvény 22. § (1) (3)-(5). ]
·
Köteles könyvvizsgálót megbízni, egyszerusített tartalmú éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét,
továbbá pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzétenni. [ 1990.
évi LXV. törvény 92/A. § (1). ]
·
Köteles az 1990. évi LXV. Törvény 92/A. § (1) bekezdésében foglaltakat a hitelfelvétel évétol a hiteltörlesztés
utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni, ha az elozo évben a teljesített
kiadásainak összege meghaladta a 100 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel. [ 1990. évi
LXV. törvény 92/A. § (2). ]
·
Megállapítja az általa alapított és fenntartott költségvetési szerveknek éves költségvetését, valamint dönt
mindazoknak a lakossági és közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket nem költségvetési szervei
útján végeztet. [ 158/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 16. § (4). ]
·
Szabadon választja meg számlavezeto pénzintézetét. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 211/1996. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17. § (1). ]
·
Költségvetési elszámolási számlát egy pénzintézetnél nyithat, és csak egy elszámolási számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán
köteles lebonyolítani. [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán
köteles elkülöníteni. [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (8). ]
·
Gondoskodik gazdálkodásának belso ellenorzésérol jogszabályban meghatározott képesítésu ellenor útján. [
1990. évi LXV. törvény 92. § (2). ]
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·
Ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége veszteségessé válik, köteles a veszteség okait
felülvizsgálni és annak alapján intézkedni azok megszüntetésére. [ 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (3). ]
·
Költségvetési szervének törzskönyvi nyilvántartásba vételét a TÁKISZ-tól, ill. a FÁKISZ-tól kell kérnie. [
156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44. § (1) b). ]
·
Önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1992.
évi XXXVIII. törvény 98. § (6). 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/D. § (1). ]
·
Rendeletben szabályozza az elismert tartozásállomány mértékét és meghatározott idejét az e rendeletben
foglalt keretek között., valamint intézkedhet az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggo valamennyi kiadás
viselésérol. [ 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/D. § (1)-(2). ]
·
A vállalkozási tevékenységbol származó eredményének 18 %-át köteles az 1998. évi eredményelszámolás
során a központi költségvetésbe befizetni. [ 1997. évi CXLVI. törvény 27. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet a helyi kisebbségi önkormányzatok általános támogatására. [ 1997. évi CXLVI.
törvény 5. számú melléklet 8. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet a gyermeknevelési támogatásra. (K-V-MJV-FK) [ 1997. évi CXLVI. törvény 5. számú
melléklet 9. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére. [ 1997. évi CXLVI. törvény 5.
számú melléklet 10. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet gyermek és ifjúsági feladatokra. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1997. Évi CXLVI. törvény 5.
számú melléklet 11. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Kötelesek a közbeszerzésekrol szóló törvény szabályai szerint eljárni, ha az árubeszerzéseik, valamint
építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során azok értéke a külön meghatározott értéket eléri vagy
meghaladja. [ 1995. évi XL. törvény 2. § (1). ]
·
Rendeletben szabályozzák az általuk alapított helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában a
közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával kapcsolatos tevékenység részletes szabályait, az abban eljáró
személyekre vonatkozó rendelkezéseket. [ 1995. évi XL. törvény 96. § (2). ]
·
Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adók összegérol a költségvetési beszámoló
részeként. (K-V-MJV-FK-F) [ 1990. évi C. törvény 8. § (2). 1991. évi XX. törvény 138. § (3) h). ]
·
Megállapítja - az 1991. évi LXXXII. törvény keretei között - a belföldi gépjármuadó tétel[ 1991. évi XX. törvény
138. § (2) h). ]
·
Köteles gondoskodni: [ 1993. Évi LXXVIII. törvény 9. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
a) az épület karbantartásáról; b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; [ 1993.
évi LXXVIII. törvény 10. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett
hibák megszüntetésérol. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 10. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
Az átmenetileg kiköltöztetett bérlo részére ugyanazon a településen - fovárosban a fováros területén - köteles
másik lakást felajánlani, s a költözés, illetve az ingóságok elhelyezésének költségeit viselni. [ 1993. évi LXXVIII.
törvény 18. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén ideiglenes elhelyezést biztosít a lakás nélkül
maradt bérlonek. [ 1993. évi LXXVIII. Törvény 23. § (4). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
Rendeletében megállapítja az önkormányzati lakások lakbérét és az önkormányzati lakbértámogatást. [
1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1). ]
·
Az állam tulajdonából a tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítésébol származó és az állami tulajdon
elidegenítésébol az önkormányzatot megilleto, 1994. március 31. után befolyó, az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §
(5) bekezdése szerint csökkentett, teljes bevételét a számláját vezeto pénzintézetnél elkülönített számlán köteles
elhelyezni. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1)-(2). ]
·
A 62. § (1)-(2) bekezdésben említett bevételét csak a tulajdonában lévo lakóépületeinek
(lakóépületrészeinek) felújítására és azzal együtt végzett korszerusítésére, továbbá új lakás építésére, valamint az
állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 1. napja elott bármilyen
jogcímen, illetoleg azt követoen a lakásügyi hatóság kiutaló határozata alapján létrejött lakásbérlet felszámolására
használhatja fel. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3). ]
·
Az önkormányzat részére a tulajdonostársak által megfizetett, illetoleg az 1993. évi LXXVIII. törvény 85/D. §
(3) bekezdésben foglaltak szerint beszedett értékkülönbözet teljes összegét köteles a 62. § (1) bekezdésében
meghatározott elkülönített számlán elhelyezni. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 85/E. § (3). ]
·
Az illetményalapot évente rendeletben köteles - helyi éredekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás,
valamint az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével - megállapítani úgy, hogy az legfeljebb
10% ponttal lehet alacsonyabb az államigazgatásban érvényes, központilag megállapított illetményalap mértékénél,
azonban nem lehet kisebb a képviselo-testület által megállapított elozo évi illetményalapnál. [ 1992. Évi XXIII.
törvény 42. § (3). ]
·
Megállapítja az aljegyzo illetményét, úgy, hogy az nem érheti el a jegyzo illetményét, de nem lehet
alacsonyabb a már megállapított illetményénél. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1992. évi XXIII. törvény 45. § (7). ]
·
Dönt a polgármester illetményérol, illetve a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjáról. [ 1994. évi
LXIV. törvény 3. § (1), 4. § (1) ]
·
A kisebbségi önkormányzat feladat- és hatásköre ellátásához szükséges - az illetékességi területén a helyi
önkormányzat tulajdonában lévo - vagyont a helyi kisebbségi önkormányzat használatába kell átadni. [ 1993. évi
LXXVII. törvény 59. § (1). ]
·
Kisebbségi helyi önkormányzat megszunése esetén annak összes ingó és ingatlan vagyona a települési
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önkormányzat tulajdonába megy át, amely azonban kisebbségi önkormányzat újbóli létrejötte esetén ez utóbbinak
az átvettel azonos értéku vagyont köteles tulajdonába adni. [ 1993. évi LXXVII. törvény 60. § (5). ]
·
A helyi kisebbségi önkormányzat muködéséhez szükséges ingatlant, továbbá azt az ingatlant, amelynek
átadását a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértoen hasznosnak ítéli, a helyi kisebbségi
önkormányzat használatába kell adni. [ 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 17. § (1). ]
·
Biztosítja a földkiadó illetve földrendezo bizottság működési feltételeit, az állami költségvetés terhére. (K-VMJV-FK) [ 1993. évi II. törvény 4. § (2), 13. § (7). 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § (2), 4. § a)-b).
·
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak
ellátása során, részt vesz a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülok részére közhasznú
foglalkoztatás szervezésében, [ 1991. évi IV. törvény 8. § (4) a)-d). ]
·
A Munkaügyi Központtal kötött meghatározott megállapodásban vállalja, hogy az e címen kapott támogatást
elkülönítetten kezeli, és félévenként tájékoztatja a munkaügyi központot annak felhasználásáról. [ 1991. évi IV.
törvény 51/A. § (5). ]
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
·
Támogatja feladatai körében a lakosság önszervezodo közösségeinek a tevékenységét, együttmuködik e
közösségekkel. Meghatározza a szervezeti és működési szabályzatában, mely önszervezodo közösségek
képviseloit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a testület és bizottsága ülésein. [ 1990. évi LXV. törvény
8. § (5). !!ÁTRUHÁZVA Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi És Esélyegyenlőségi Bizottsághoz ]
·
Hivatali kirendeltségeket hoz létre a településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére. [ 1990. évi
LXV. törvény 29. § ]
·
Létrehozhatnak megállapodással hatósági igazgatási társulást. [ 1990. évi LXV. törvény 42. § (1). ]
·
Megállapodhatnak két vagy több községet, illetőleg várost és községet ellátó egy vagy több intézmény közös
alapításában, fenntartásában és fejlesztésében. [ 1990. évi LXV. törvény 43. § (1). ]
·
Önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elonyök és az
arányos teherviselés alapján írásbeli megállapodással hozhatnak létre társulást. [ 1997. évi CXXXV. törvény 2. § ]
·
Megállapodhatnak jogi személyiséggel rendelkezo társulás létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös
ellátása, intézmény vagy más szervezet közös alapítása, fenntartása szükségessé teszi, hogy a társulás önállóan
vállaljon kötelezettségeket és rendelkezzen vagyoni jogokkal. [ 1997. évi CXXXV. törvény 16. § ]
·
- meghatározza a lakásépítés támogatásának rendszerét [ 1990. évi LXV. törvény 63/A. § b). !!ÁTRUHÁZVA
Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
Kijelöli a vásárcsarnokok és piacok létesítésére megfelelo területeket, rendeletében szabályozza és ellátja a
tulajdonában lévo (résztulajdonában lévo) piacok és vásárcsarnokok fenntartásával, fejlesztésével és
muködtetésével kapcsolatos feladatokat. [ 1990. évi LXV. törvény 63/A. § j). ]
·
Tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg rendeletében a képviselo, a bizottság elnöke, tagja és
tanácsnoka részére. [ 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1), 17. § (1). ]
·
A település belterületén - a külön jogszabályban meghatározott - növényvédelmi feladatok ellátásáról és
ellenorzésérol gondoskodik. [ 1991. évi XX. törvény 40. § d). ]
·
Az általa létesített mezei orszolgálat megalakulási, fenntartási és működési költségeinek felére állami
hozzájárulást igényelhet. Több egymással határos települési önkormányzat közösen is igényelhet hozzájárulást. [
30/1998. (IV. 30.) FM-PM együttes rendelet 1. § ]
·
Gondoskodhat a területén lévo noivarú állatok termékenyítéséhez szükséges apaállatigény felmérésérol,
beszerzésérol, tartásának megszervezésérol, vagy a noivarú egyedek minosített apaállattal, illetve
szaporítóanyaggal történo termékenyítésének feltételeirol. Apaállat beszerzéséhez - a jogszabályban meghatározott
módon és feltételekkel - állami támogatás igényelheto. [ 1993. évi CXIV. törvény 10. § (4)-(5). ]
·
Ha a helyi közutat, illetoleg közmuvet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát az érintett ingatlanok
tekintetében rendelettel szabályozza. [ 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2). ]
·
Az ingatlant kisajátíthatja, ha a tulajdonos nem teljesíti a beépítési kötelezettséget. [ 1997. évi LXXVIII.
törvény 29. § (2). ]
·
A helyi építési szabályzatban a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények
meghatározott idon belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elo. E kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást
nyújthat. [ 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3). ]
·
- A helyi építési szabályzatban a közérdeku környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történo
meghatározott módon és idon belüli beültetési kötelezettségét (gyepesítés, fásítás, növényzetpótlás stb.) írhatja elo.
Ha e kötelezettség teljesítése a
·
- Létrehozhatnak megállapodással a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok
kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi
személyiséggel rendelkezo területfejlesztési t
·
Gondoskodik a megyei területfejlesztési tanács muködéséhez szükséges pénzügyi fedezetrol a tagsággal
rendelkezo szervekkel együtt. [ 1996. évi XXI. Törvény 12. § (2). ]
·
Pályázhatnak az "Ipari Park" cím elnyerésére. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet 2. § (1)(2). ]
·
Önkéntesen és a kamarával történo megállapodás alapján részt vállalhatnak a békélteto testület
muködtetésének feladataiból. [ 1997. évi CLV. törvény 18. § (5). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Segíthetik a fogyasztók önszervezodéseit, támogathatják a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi
érdekérvényesíto tevékenységét. [ 1997. Évi CLV. törvény 44. § (1) a). ]
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·
Önkéntesen, a kamarával történo megállapodás alapján részt vállalhatnak a békélteto testület
muködtetésének feladataiból. [ 1997. évi CLV. törvény 44. § (1) b). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A lakosság igényeitol függoen fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát muködtethetnek. [ 1997. évi CLV. törvény
44. § (1) c). ]
·
Elomozdítják és támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek az 1997. évi
CLV. törvény 45. §-ában rögzített tevékenységét. [ 1997. évi CLV. törvény 45. § (1).
·
Megállapítja a helypénzt, valamint a piaci árusító helyiségek (pavilon stb.) rendelkezésre bocsátása esetén
fizetendo bérleti díjat. [ 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. § (3). ]
·
Köteles a vásár és a piac rendjét folyamatosan ellenorizni. [ 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. § (2). ]
·
Az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás. [ 1991. évi XX. törvény 85. §
(1) i). ]
·
Környezetvédelmi feladatai megoldásának elosegítése érdekében rendelettel önkormányzati
környezetvédelmi alapot hozhat létre. [ 1995. évi LIII. törvény 58. § (1). ]
·
A környezetvédelmi alap felhasználásáról évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával
egyidejuleg kell rendelkeznie. [ 1995. évi LIII. Törvény 58. § (5). ]
·
Helyi jelentoségu természeti területet és más - e törvény 22. §-a alapján - védelemre érdemes földterületet
rendeletben védetté nyilvánít. (K-V-MJV-F) [ 1996. Évi LIII. törvény 24. § (1) b). 1991. évi XX. törvény 85. § (1) a). ]
·
Helyi jelentoségu védett természeti területek fenntartása érdekében megállapodást köthetnek vagy társulást
hozhatnak létre. [ 1996. évi LIII. törvény 61. § (3). ]
·
Törvényben meghatározott esetben természetvédelmi feladatokat is ellátnak. [ 1996. évi LIII. törvény 62. §
(1). ]
·
A természet védelmének helyi-területi feladatainak ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában
természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat létre. [ 1996. évi LIII. törvény 62. § (3). ]
·
Önkormányzati természetvédelmi orszolgálatot muködtethet. [ 1996. évi LIII. törvény 63. § (1). ]
·
Közérdekbol erdotelepítést valamint fásítást rendelhet el és viseli ennek költségeit. [ 1996. évi LIV. törvény
40. § (2), (4). ]
·
A területeket zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítja. [ 1991. évi XX. törvény 85. § (1) c). ]
·
Önkéntes tuzoltóság alapításában részt vehet. (K-V-MJV-F) [ 1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) e), (2) b). ]
·
A belügyminiszter elozetes engedélyével hivatásos önkormányzati tuzoltóságot hozhat létre. [ 1996. évi
XXXI. törvény 28. § (2) a). ]
·
Gondoskodik az önkéntes tuzoltóság fenntartásáról, muködtetésérol és fejlesztésérol. [ 1996. évi XXXI.
törvény 28. § (2) c). ]
·
Megállapítja az önkéntes tuzoltóság fenntartásához, illetoleg a költségvetéséhez való hozzájárulás mértékét.
[ 1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) d). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
Hozzájárulhat más tuzoltóság létesítéséhez. (K-V-MJV) [ 1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) e). ]
·
Elrendelheti az önkéntes tuzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát. (K-V-MJV) [ 119/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet 1. § (2) g). ]
·
A megyei (fovárosi) közigazgatási hivatal vezetojének kezdeményezésére kijelölhet a területén lévo
bölcsodék közül továbbképzési és meghatározott módszertani feladatok ellátására egy arra alkalmas bölcsodét. [
1991. évi XX. törvény 135. § n). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésérol, kezelésérol, az elismert ásvány, illetoleg gyógyvíz, a
gyógyiszap és a gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve
engedélyezi e tevékenységeket. [ 1991. évi XX. törvény 136. § ]
·
Rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint kiegészítheti az 1993. évi III. törvényben
megállapított pénzbeli ellátásokat, valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat a szociálisan rászorultak
részére. [ 1993. évi III. törvény 26. § ]
·
Temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérol gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti. [ 1993. évi III. törvény 46. § (1). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
a családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segíto támogatás eljárási szabályait, formáit és
értékét, [ 1993. évi III. törvény 47. § (4). ]
·
Megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát az 1993. évi III. törvény 50. § (1) és (3) bekezdésében
foglaltakon kívül annak is, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy az létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. [ 1993. évi III. törvény 50. § (2). ]
·
Térítést fizet az 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdés alapján kiállított igazolvány után. [ 1993. évi III.
törvény 53. § (1). ]
·
c) húszezernél több állandó lakos él, a b) pontban foglalt ellátást, valamint nappali ellátást nyújtó intézményi
formákat; [ 1993. évi III. törvény 87. § !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
d) harmincezernél több állandó lakos él, a c) pontban foglalt ellátást, valamint átmeneti elhelyezési formákat
köteles biztosítani. [ 1993. évi III. törvény 87. § ]
·
Az egyszeri hozzájárulás összegének legalább 10 %-át elkülönítetten kezeli. [ 1993. évi III. törvény 117/B. §
(2). !!ÁTRUHÁZVA Intézményvezeto,-hoz ]
·
Az 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátását az 1990. évi
LXV. törvény 81. § (1) bekezdése szerint szociális szolgáltatást végzo egyesülettel, alapítvánnyal, egyházi jogi
személlyel, ezek intézményeivel, egyéni vagy társas vállalkozóval kötött szerzodés útján is biztosíthatja. [ 1993. évi
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III. törvény 120. § ]
·
Adósságkezelés címén - pénzbeli támogatást nyújthat, [ 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (1). ]
·
engedményezés, tartozásátvállalás, illetoleg más, egyösszegu támogatás keretében vállalhatja a hitelintézet
felé fennálló lakáshitel tartozás megszüntetését, [ 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (1). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
Az adósságkezelési formák alkalmazása során a hitelezovel keretmegállapodásban rögzíti az
adósságkezelés általános feltételeit, a hitelezo által a követeléselengedés címén adott támogatás mértékét, továbbá
az együttmuködés szabályait. [ 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2). ]
·
Lakáselotakarékossági szerzodést köthet a lakástakarékpénztárral az állami gondoskodásban élo gyermek,
mint kedvezményezett javára, életkezdésének elosegítése céljából. [ 1996. évi CXIII. törvény 6. § (1) b). ]
·
A rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a
közmuvelodési célú tevékenységet folytatókat. [ 1997. évi CXL. törvény 80. § !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai
Bizottság,-hoz ]
·
Ellátja az önkormányzati múzeum fenntartásával kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott
feladatokat, gyakorolja tulajdonosi jogait és teljesíti kötelezettségeit. [ 1991. évi XX. törvény 114. § ]
·
Muvészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésérol,
áthelyezésérol, lebontásáról dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. [ 1991. évi XX. törvény 109. § (1).
83/1982. (XII. 29.) MT rendelet 2. § ]
·
A muvészeti intézmények, továbbá a lakosság muvészeti kezdeményezéseinek, önszervezodéseinek
támogatása, a muvészi alkotó munka feltételeinek javítása és a muvészi értékek létrehozásának, megorzésének
segítése önként vállalt feladat lehet. [ 1991. évi XX. törvény 121. § b). !!ÁTRUHÁZVA Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi És Esélyegyenlőségi Bizottsághoz ]
·
A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a muvelodésre, társaséletre szervezodo
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása önként vállalt feladata lehet. [ 1991. évi XX. törvény 121. § a). !!ÁTRUHÁZVA Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi És Esélyegyenlőségi Bizottsághoz ]
·
Célkituzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket. [ 1996. évi
LXIV. törvény 3. § (1) b). !!ÁTRUHÁZVA Humánpolitikai Bizottság,-hoz ]
·
A rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és a fiatal felnott szociális
rászorultságára tekintettel az e törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, továbbá más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat. [ 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat. Speciális szolgáltatás
különösen a gyermekek utcai szociális gondozása, a lakótelepi gyermekek szociális gondozása, illetve az ifjúsági
lelkisegély-telefonvonal muködtetése. [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7. § (1). ]
·
Speciális feladatköru gyermekjóléti szolgálatot is szervezhet. [ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 27. § (3). ]
·
A gyermek egyéni rászorultsága alapján további - gyermekenkénti - kedvezményt állapíthat meg különösen
akkor, ha a gyermeket gondozó családban az egy fore jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét. [ 1997. évi XXXI. törvény 148. § (7). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Megszerezheti kisajátítás útján az általa és a jogszabályban meghatározott közérdeku célra nem állami
tulajdonban lévo ingatlanok tulajdonjogát. (K-V-MJV-FK) [ 1991. évi XX. törvény 50-53. § 1976. évi 24. törvényereju
rendelet 1-4. §, 6. § ]
·
Szerzodést köthet a közigazgatási illetékességi területén muködo rendorkapitányság vezetojével - rendorségi
kötelezettségvállalás esetén a rendorfokapitány elozetes egyetértésével - különösen a helyi közbiztonságot érinto
feladatok ellátása, a Rendorség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az
illetékességi területén muködo rendori szerv létesítésének, bovítésének, fejlesztésének elosegítése érdekében. [
1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1). ]
·
Közoktatási intézményt alapíthat és tarthat fenn. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2). ]
·
A költségvetési támogatáshoz kiegészíto anyagi támogatást adhat, ha nem önkormányzati közoktatási
intézmény - az e törvényben szabályozott megállapodás alapján - helyi önkormányzati feladatot lát el. [ 1993. évi
LXXIX. Törvény 4. § (6). ]
·
Létrehozhat a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett pedagógus-képzés, -továbbképzés
feladataiban való közremuködés céljából fenntartói gyakorló közoktatási intézményt. [ 1993. évi LXXIX. törvény 42. §
(5). ]
·
Egyetértésével a tanítási hetek - az e törvényben meghatározott feltételek esetén - hat tanítási nappal is
megszervezhetok. [ 1993. évi LXXIX. törvény 52. § (14). !!ÁTRUHÁZVA Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi És
Esélyegyenlőségi Bizottsághoz ]
·
Közoktatási megállapodást köt meghatározott önkormányzati feladatok nem helyi önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálat vagy pedagógiai szakmai szolgáltató intézményben történo
megvalósítása céljából. [ 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (1) e), 82. § (1). ]
·
Az általa fenntartott szakképző iskolában a szakmai elméleti és a szakképzo iskolában szervezett gyakorlati
képzés költségeit - az 1990. évi LXV. törvény szabályainak figyelembevételével - biztosítja. [ 1993. évi LXXVI.
törvény 54. § (1). ]
·
Az általa fenntartott szakképzo iskola költségvetésében biztosítja az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá
tartozó munkáltatóknál szervezett gyakorlati képzés költségeit. [ 1993. évi LXXVI. törvény 54. § (4). ]
·
Megállapítja a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés hatósági árát, valamint az iskolák és tanintézetek
által rendelt helyi autóbusz különjáratok díját. [ 1990. évi LXXXVII. törvény melléklet. ]
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·
Hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) b). 1991. évi
XX. törvény 138. § (1) e). ]
·
Alapítványt hozhat létre és közérdeku kötelezettségvállalást tehet. [ 1990. évi LXV. törvény 88. § a). ]
·
Intézményét támogatásban részesíti. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1990. évi LXV. törvény 89. § (1). ]
·
Más által fenntartott intézmények muködéséhez támogatást nyújthat. [ 1990. évi LXV. törvény 89. § (3). ]
·
Pénzeszközeibol csak az elsodleges forgalomban és csak közvetíto igénybevétele nélkül vásárolhat egy
évnél rövidebb lejáratú állampapírt . Az így vásárolt értékpapírt lejárat elott csak a Magyar Nemzeti Banknak
értékesítheti. [ 1992. évi XXXVIII. törvény 100. § (1) c). ]
·
Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételérol. (KV-MJV-FK-F-M) [ 1990. évi LXV. törvény 88. § d). ]
·
Letéti számlával rendelkezhet. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1992. évi XXXVIII. törvény 12. § (2). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
A költségvetési elszámolási számlán kívül - ideértve az alszámlát is - [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.
§ (6). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
társadalombiztosítási pénzeszközök elosztására finanszírozási számlát, [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
17. § (6). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
az általa kivetett, illetve ot megilleto adók, adójellegu befizetések, illetékek beszedésére adóbeszedési
számlát, [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
az önkormányzat által ellátott, nem kötelezo feladatok közé tartozó és túlnyomórészt nem önkormányzati
forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítására lebonyolítási számlát, [ 211/1996. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17. § (6). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és -vásárlás támogatási számlát, [
211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába került lakóépületek, illetve lakások elidegenítésébol
származó bevételek elkülönítésére szolgáló számlákat, [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6).
!!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6). !!ÁTRUHÁZVA
Polgármesterhez ]
·
devizabetét számlát [ 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
A felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan szempontokat
határozhat meg. [ 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Az 1990. évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján, önállósága és muködoképessége védelme
érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévo (forráshiányos) önkormányzat, valamint a tartósan
fizetésképtelen helyi önkormányzat kiegészíto támogatást igényelhet a törvény 6. számú mellékletében foglalt
feltételek szerint. [ 1997. évi CXLVI. törvény 18. § ]
·
A felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan szempontokat
határozhat meg. [ 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2). !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Az 1990. évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján, önállósága és muködoképessége védelme
érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévo (forráshiányos) önkormányzat, valamint a tartósan
fizetésképtelen helyi önkormányzat kiegészíto támogatást igényelhet a törvény 6. számú mellékletében foglalt
feltételek szerint. [ 1997. évi CXLVI. törvény 18. § ]
·
Támogatást igényelhet szakmai fejlesztésekre. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1997. évi CXLVI. törvény 5. számú
melléklet 12. ]
·
Támogatást igényelhet a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez. [ 1997. évi CXLVI.
törvény 5. számú melléklet 13. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet pedagógus szakkönyv-vásárlás támogatásához. [ 1997. évi CXLVI. törvény 5. számú
melléklet 15. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet tankönyvvásárlás támogatásához. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1997. évi CXLVI. törvény 5.
számú melléklet 16. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet az érettségiztetés, szakvizsgáztatás díjazásához. [ 1997. évi CXLVI. törvény 5.
számú melléklet 17. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet meghatározott könyvtári és közmuvelodési kiadásokhoz. [ 1997. évi CXLVI. törvény 5.
számú melléklet 18. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatására. [ 1997. évi
CXLVI. törvény 5. számú melléklet 19. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz. [ 1997. évi CXLVI. törvény 5.
számú melléklet 20. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Támogatást igényelhet a pedagógusok minoségi munkavégzéséért járó keresetkiegészítéshez. [ 1997. évi
CXLVI. törvény 5. számú melléklet 22. !!ÁTRUHÁZVA Polgármesterhez ]
·
Rendeletével illetékességi területen helyi adókat (vagyoni típusú adókat, kommunális jellegu adókat, helyi
iparuzési adót) vezethet be. (K-V-MJV-FK-F) [ 1990. évi C. törvény 1. § (1), 5. § 1991. évi XX. törvény 138. § (3) a).
1990. évi XCI. törvény 49. § (5). ]
·
A helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselo
képességéhez igazodóan a helyi adókról szóló törvényben meghatározott felso (adómaximum) határokra
figyelemmel a működési területén bevezetett helyi adók mértékét megállapítja. [ 1991. évi XX. törvény 138. § (3) c).
1990. évi C. törvény 6. § c). ]
·
A helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének hatékony
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elosegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és illetéktartozásból az
önkormányzatokat megilleto bevétel terhére szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit. [ 1990. évi C. törvény
45. § ]
·
Forgalomképtelennek és korlátozottan forgalomképesnek nyilváníthat törzsvagyona körébol ingatlan és ingó
dolgot. [ 1990. évi LXV. törvény 79. § (2) a)-b). ]
·
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévo, sportcélú ingatlan tulajdonjogát - a lotér, polgári célokat is
szolgáló repülotér kivételével -, figyelemmel az 5. §-ban meghatározott feltételekre, sorrendben a harmadik helyen
ingyenesen megszerezheti. [ 1996. évi LXV. törvény 3. § (1) b). ]
·
Önkormányzati rendeletben határozza meg önkormányzati lakásnak nem lakás céljára szolgáló kivételes
bérbeadásának lehetoségét és feltételeit. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (2). ]
·
Rendeletében meghatározza az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság megállapításának
eljárási rendjét és a lakbértámogatás folyósításának módját. [ 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (4). ]
·
Rendeletében hivatalának köztisztviseloje és polgármester számára a 1992. évi XXIII. törvényben
foglaltakhoz képest kedvezobb szabályokat állapíthat meg a munkavégzésre, a munka- és pihenoidore és egyéb
juttatásokra. [ 1992. évi XXIII. törvény 4. § 1994. évi LXIV. törvény 13. § (2). ]
·
Önkormányzati fotanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkaköröket hozhat létre a képviselo-testület
hivatalában a képviselo-testület és bizottságai döntésének elokészítéséhez, illetve a polgármester, fopolgármester,
megyei közgyulés elnöke tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására. [ 1992. évi XXIII. törvény
11/A. § (3). ]
·
Rendeletben a felsofokú iskolai végzettségu köztisztviselonek legfeljebb a 44. § (4) c) pontjában
meghatározott mértéku illetménykiegészítést állapíthat meg. [ 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § ]
·
Rendeletben [ 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § ]
·
a) a felsofokú iskolai végzettségu köztisztviselonek legfeljebb a 44. § (4) bek. b) pontjában [ 1992. évi XXIII.
törvény 44/A. § ]
·
b) a középiskolai végzettségu köztisztviselonek legfeljebb a 44. § (3) bekezdésben meghatározott mértéku
illetménykiegészítést állapíthat meg. [ 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § ]
·
Megállapítja az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket. (K-V-MJV-FK-F-M) [ 1992.
évi XXIII. Törvény 48. § (4). 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1). ]
·
A munkáltató megkeresésére egyetértését adja vagy nem adja a közalkalmazott "F" fizetési osztályba való
sorolásához, ha az az 1992. évi XXXIII. törvény 63. § (6) bekezdésén alapul. Az egyetértéssel együtt biztosítja
ennek költségvetési fedezetét. [ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 13/A. § (2). ]
·
Hozzájárulhat a kisebbségi önkormányzat muködése pénzügyi fedezetének biztosításához. [ 1993. évi
LXXVII. törvény 58. § (2) b). ]
·
A II. földalap árverésen nem értékesített, valamint szövetkezet ingyenes és határido nélküli használatában
lévo földet infrastrukturális és más közösségi célra ingyenesen kérheti. [ 1997. évi XXXIII. törvény 1. § (2). ]
·
A Miniszterelnöki Hivatal közlése alapján közvetlen megállapodást köthet az igénylo egyházzal az
ingatlanátadásról. A megállapodás egy példányát meg kell küldeni a Miniszterelnöki Hivatalnak. Amennyiben a
törvényben meghatározott határidon belül megállapodás nem született, az akadály ismertetésével haladéktalanul
tájékoztatni kell a Miniszterelnöki Hivatalt, és részére a keletkezett iratokat meg kell küldeni. [ 1991. évi XXXII.
törvény 5. § (1), (3), (5). ]
·
Pályázhat közmunkaprogramok támogatására. (K-V-MJV-FK-F) [ 117/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. § (2)
c). ]
3. Függelék
A Képviselő-testület és szervei részletes hjatásköri jegyzéke
A hatásköri listát-számítástechnikai adathordozón- a jegyző tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, vagy
nyomtatott lista formájában.
4. függelék
A Képviselő-testület állandó bizottságainak névsora
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök:
Lehóczkiné Tímár Irén (képviselő)
Tagok:
Dr Farkasinszky Erzsébet (képviselő)
Iványi Lajosné (képviselő)
Marton Dániel (képviselő)
Hangya Lajosné
Dr. Timár Gyöngyi
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Ágostonné Farkas Mária
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Márjalaki József (képviselő)
Tagok:
Arnóczi István János (képviselő)
Marton Dániel (képviselő)
Tóth Lajosné
Gellértné Vaszkó Tímea
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Poharelec László (képviselő)
Szujó Zsolt
Klimaj Zsolt
5. Függelék
A Képviselő-testület részvételével működő társulások és érdekvédelmi szövetségek jegyzéke
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
A társulás tagjainak megnevezése:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása,
szervezése, működtetése és fejlesztése.
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a csípő-szúnyog gyérítés területén.
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
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Hunya Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és gazdaságos
megvalósításában.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A társulás tevékenysége: A tagok a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és (4)
bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról az általános
iskolai oktatásról és nevelésről pedagógiai szakszolgálat feladata közül a nevelési tanácsadásról, logopédiai
ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti szolgálatról, családsegítésről szociális alapellátással
kapcsolatos feladatokról, valamint a nem kötelezően ellátandó szakosított ellátások közül az idősek otthonáról,
valamint az átmeneti gondozásról intézményi társulás útján gondoskodnak.
A közösen fenntartott intézmények megnevezése székhelye:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
Székhely: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Működési területe: Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom települések közigazgatási területe.
Tevékenysége: A Dél-alföldi Regionális Képzési Bizottság szakképzéssel kapcsolatos döntéseinek tudomásul
vétele, végrehajtása. E döntések figyelembe vételével a társulást alkotó fenntartók intézményeiben a szakképző
évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása.
Érdekvédelmi Szövetségek
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Vasutas Települések Szövetsége
Magyar Fürdővárosok Szövetsége

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Káévoselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata eredményére figyelemmel előkészített szabályozási javaslatot és rendelet-tervezetet
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általános vitára alkalmasnak találja és javasolja, hogy a vitában felmerülő javaslatokra figyelemmel kerüljön
előterjesztésre második fordulós tárgyalásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 28.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről
és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása I. forduló
Liszkainé Nagy Mária, Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Időszerűvé vált a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) felülvizsgálata az alábbi
okokból:
1)
A rendelet 7. § (1) bekezdése alapján útépítéshez, illetve négy fajta közműépítéshez (ivóvízvezeték,
szennyvízcsatorna, gázelosztó vezeték, elektromos hálózat) igényelhető önkormányzati támogatás. Mivel
Gyomaendrőd gázelosztó vezetékkel nagymértékben ellátott település, javasoljuk az e fajta közműépítés
támogatásának kivételét a rendelet hatálya alól.
2)
Az elmúlt néhány évben főleg útépítés támogatása iránt nyújtott be a lakosság kérelmet az önkormányzathoz.
Mivel a burkolattal ellátatlan utcák nagy része egyoldalas utca (pl.: Orgona, Bessenyei, Kenderáztató), egyre
nagyobb problémát jelent a lakosoknak az önerő kifizetése, amelynek rendelkezésre bocsátása nélkül nem köthető
meg a beruházásra vonatkozó kivitelezői szerződés. A rendelet 7. § (10) bekezdése meghatározza az út, - és
közműépítéshez nyújtható önkormányzati támogatás maximális mértékét. Tekintettel a lakossági igényekre és az 1)
pontban foglaltakra célszerű lenne újraszabályozni az út-, illetve az egyes közműépítésekhez nyújtható
önkormányzati támogatás mértékét. Eddig a beruházás költségének 20 %-át vállalta át a lakosság, ami 70.000 Ft –
150.000,- Ft/ ingatlan volt. Az egyoldalas beépítésű utcáknál ez az összeg eléri, illetve meghaladja 200.000,- Ft-t,
ami a túl nagy terhet ró a lakókra. Javasolt ezeknél az utcáknál az önkormányzati költségvállalás mértékét emelni 510 %-kal.
3)
A rendelet nem határozza meg egyértelműen, hogy mely szerv hatáskörébe tartozik a közműre való utólagos
rácsatlakozás esetén az ehhez való hozzájárulás megadása. Mivel az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének elrendelését a képviselő-testület a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
hatáskörébe utalta, javasoljuk e hatáskör Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra történő
átruházását is.
4)
A rendelet 9. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az utólagos hozzájárulás műszaki, gazdasági indokok
alapján megtagadható. Javasoljuk ezt a szabályozást a rendeletből törölni.
5)
Egyre több utcában van szükség útfelújításra. Javasoljuk annak a lehetőségnek az átgondolását, hogy
útfelújítás esetén is a beruházás egy bizonyos része lakossági hozzájárulásból kerüljön finanszírozásra. A lakossági
hozzájárulás mértékét álláspontunk szerint 10-20 % között kellene megállapítani.
6)
Meg kell határozni azt is, hogy az útfelújításra meghatározott lakossági költség egyforma mértékű legyen-e a
település belterületén az ugyanazon műszaki tartalom (útréteg, záróréteg készítse) estén. (ne legyen hátrányos, ha
valaki széles út mellett vagy ritkább beépítésű utcában lakik).
Kockázatelemzés:
Az egyoldalas beépítésű utcák esetén az útépítés támogatástartalmának növelése anyagilag azonos helyzetbe
hozná a település minden olyan utcáját, ahol a lakók kövesutat szeretnének. Hátránya lehet azonban, hogy a többi
közműépítés támogatására fordítható összeg csökkenésével járna. Tekintettel arra, hogy az útépítés támogatására
van a legnagyobb igény, illetve, hogy a többi közműfejlesztés támogatására évente csak néhány kérelem érkezik, ez
a hátrány is csekélynek tekinthető az elérhető előnyhöz képest.
A településen a legnagyobb igény az útfelújításokra van, amit eddig teljes egészében az önkormányzat
finanszírozott. Amennyiben az útfelújítás egy része lakossági önerőből kerül finanszírozásra, az
költségmegtakarítást jelenthet az önkormányzat számára,lletve, amennyiben az önkormányzat ugyanakora
összeget fordít útfelújításra, mint eddig, a lakossági önerő bevonásával ebből a pénzből a város útjainak nagyobb
része újítható fel.Természetesen ez anyagi terhet jelent a lakosságra nézve, ami komoly hátrány.
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
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fordulóban beterjeszteni.
Kérem, szíveskedjenek a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos indítványaikat, illetve javaslataikat megtenni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyetért a rendelet felülvizsgálatával. Javasolja, hogy az
útfelújításoknál is szükséges legyen a kétharmados többség a beruházás
megindításához, támogatja, hogy prioritást élvezzen az az utca, ahol nagyobb a
lakossági hozzájárulás mértéke. EGyetért azzal, hogy az egyoldalas utcák
nagyobb önkormányzati támogatást kapjanak.

Döntési javaslat
"A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztésben meghatározott szepontok alapján felülvizsgálja a
magánerős lakossági út- és közműépítések, valmaint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003 (IV.30.) önkormányzati rendeletet.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 24.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011-es évi önkormányzati támogatása
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 29//2010 (I.28.) számú Kt. határozatával támogatta a Kner Nyomdaipari
Múzeum nyitva tartását a 2010. május 1. és október 1. közötti időszak csütörtöki és pénteki napjain. 2011-ben .ismét
támogatni kívánja a felmerülő költségeket a tavalyi évekhez hasonlóan, naponta 16.650 Ft összeggel.
A támogatni kívánt időszak a 2010. május 1. és október 1. közé eső turista szezon csütörtöki és pénteki napjai.
2011.
május

5-6, 12-13, 19-20, 26-27,

június

2-3, 9-10,16-17, 23-24,30

július

1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29

augusztus

4-5, 11-12, 18-19,25-26

szeptember

1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30

Ez összesen 44 nap, mely a tavalyi támogatással megegyező mértékben (16.650 Ft/ nap) a 2011-es évben 732. 600
Ft támogatást jelentene.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő testületnek, hogy a Múzeum
támogatásának forrásául az Ifjúsági alapot jelölje ki.

Döntési javaslat
"A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011-es évi önkormányzati támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kner Nyomdaipari Múzeum részére a 2011- es évre
önkormányzati támogatást állapít meg a következők szerint:
A támogatni kívánt időszak a 2010. május 1. és október 1. közé eső turista szezon csütörtöki és pénteki napjai.
2011.
május
5-6, 12-13, 19-20, 26-27,
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június
július
augusztus
szeptember

2-3, 9-10,16-17, 23-24,30
1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29
4-5, 11-12, 18-19,25-26
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30

Ez összesen 44 nap, mely a tavalyi támogatással megegyező mértékben (16.650 Ft/ nap) a 2011-es évben 732. 600
Ft támogatást jelent.
A képviselő-testület a támogatás forrásául a 2011. évi Ifjúsági alapot jelöli meg.
A fentiek értelmében felhatalmazza Várfi András polgármestert a 2011-es évre szóló vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Csényi István, Tóthné Rojik Edit
Szabó istvánné
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselője – Szabó Istvánné két kéréssel fordult Polgármester
úrhoz és a Képviselő-testülethez:
Az első kérés, hogy a nyertes DAOP-4.1.3. pályázat által megvalósított bölcsődei épületben, a bölcsődei
feladatellátásra megkötendő szerződéssel támogatni szíveskedjen a 3 év alatti gyermekek nevelését.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján
„8. § (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, … „
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése alapján
„20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola];
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
g) diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény].”
Az idézett törvényi hivatkozások alapján a települési önkormányzat kötelező feladatellátásai közé nem tartozik a
bölcsődei nevelés ellátása.
A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nem a települési önkormányzattal közösen határozta meg a
bölcsődei feladat ellátás lehetőségeinek bővítését, hanem önállóan kezdeményezte és valósította meg az említett
pályázat benyújtását és a feladat ellátás beindítását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtáshoz szükséges hozzájárulást
megadta a 374/2009. (X.1.) Kt. határozata alapján, mely az alábbiakat tartalmazza:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy a
GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. benyújtsa pályázatát a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése” című pályázatra, s az ehhez
szükséges iratokat kiadja az intézmény részére, melyek a következők:
- Képviselő-testület határozata arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 5807/4 hrsz-ú telken bölcsődét
építhessen,
- Bérleti szerződés, mely biztosítja a hosszú távú használatot,
- Tulajdonosi hozzájárulás,
- Tulajdoni lap”.
Mivel a települési önkormányzat kötelező feladatellátásai közé nem tartozik a bölcsődei nevelés ellátása. A
kérelemben kért kiegészítő önkormányzati támogatás megítélésére akkor van lehetőség, ha az önkormányzat
módosítja a kft.-vel kötött közhasznúsági szerződést a bölcsődei nevelés támogatására kitérve.
A fenn említett jogszabályi hivatkozások alapján és a jelenlegi költségvetési helyzet - és a települési költségvetési
rendelet megalkotásában irányvonalat adó költségmegszorítás, költségmegtakarítás nem ad lehetőséget a
közhasznúsági szerződés módosítására.
A bizottsági megbeszéléseket követően az alábbi vizsgálati eredmények kerültek megállapításra:
Vásártéri Bölcsőde
működési engedély alapján 24 főt vehet fel az intézmény,
önkormányzati támogatást 20 fő után igényel az intézmény,
a beiratkozás alapján 100 %-os, az éves jelenlét alapján 125%-os a kihasználtság,
soha senki nem lett elutasítva férőhely hiány miatt,
szülői kérés és az intézményi lehetőségek (bölcsőde-óvoda) alapján minden jelentkező helyet kapott,
Csoda-Vár Bölcsőde
működési engedély alapján 24 főt vehet fel az intézmény,
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önkormányzati támogatást 20 fő után igényel az intézmény,
a beiratkozás alapján 100 %-os, az éves jelenlét alapján 90%-os a kihasználtság,
soha senki nem lett elutasítva férőhely hiány miatt,
szülői kérés és az intézményi lehetőségek (bölcsőde-családi napközi) alapján minden jelentkező helyet
kapott,
A 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú mellékletének 15. a) pontja alapján, a 2 és
féléves gyermek után is igényelhető közoktatási alap-hozzájárulás. Tehát kibővült azon gyermekek köre, akik után
óvodai támogatás igényelhető.
Valamint a gyermeket otthonnevelő szülő, a gyermek két éves koráig igénybe veheti a gyermekgondozási díjat.
A második kérés, hogy a Képviselő-testület 374/2009.(X.1.) határozata alapján hozzájárult, hogy GYERMEKLIGET
Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” c. pályázati felhívás alapján új bölcsödét létesítsen a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát
képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti ingatlanon. A pályázat
benyújtásához szükséges volt bérleti szerződést kötni
A bérleti szerződés 2009. november 6.-án aláírásra került. Az eredeti szerződés másolata melléklete az
előterjesztésnek.
A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. a bölcsőde felépítményhez szükséges 10%-os pályázati önerőt a bérleti
szerződés 4. pontjában leírtaknak megfelelően vállalta. A pályázati feltételeknek, illetve a támogatási szerződés
alapján a 10 % önerőn felüli beruházási kiadást az állam finanszírozza. A bérleti jogviszony időtartama alatt a
GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. a bölcsőde felépítményt ingyeneses használja.
A bölcsőde felépítmény használatbavételi engedély kérelmére Mezőberény Város Jegyzője kiadta a határozatot
2010. december 17. napjával, amely még nem jogerős.
A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. a bérleti szerződés 18. pontjára hivatkozva, attól eltérően kéri, hogy a bérlőt
terhelő 10%-os önerőnek megfelelő igazolt beruházási kiadások a működés megkezdésekor legyen megfizetve.
A bérleti szerződés 18. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„A szerződés megszűnésekor szerződő felek a megvalósított bölcsőde felülépítmény bérlőt terhelő 10 %-os
önerőnek megfelelő igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.”
A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. a 10%-os önerőt 5.262.827,- Ft összegben határozza meg a kérelmében.
A bérleti szerződés 18. pontja arra az esetre vonatkozik, amikor a 10 éves bérlet során a pályázati pénzeszközből
megvalósult bölcsőde építményen további saját erőből az önkormányzat, mint tulajdonos engedélyével beruházást
végez a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Az igazolt beruházási kiadás az, amely számlákkal és helyszínen történt
ellenőrzés alapján bizonyítja a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. kiadásait, kifizetéseit. A szerződésben az előzetes
egyeztetések alapján az önkormányzat által megtérítendő önerő a pályázathoz hasonlóan 10%-ban lett
megállapítva, amely lehetett volna 8 vagy akár 20 százalék is.
A 10 éves bérleti jogviszonyt követően a 18. pont szerinti elszámolás a következők szerint történhet. Az ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapítását követően az igazolt beruházási kiadások értéke a becsült forgalmi érték
arányában megállapításra kerül, és ennek az összegnek a 10%-kát fizeti meg az önkormányzat. Ezzel az
elszámolási tematikával biztosítható az igazolt önerős beruházások piaci értéken történő számbavétele és
megtérítése a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. részére.
A kérelmek és a bérleti szerződés az előterjesztés mellékletében olvasható
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

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

Az első döntési javaslat A) alternatívája tekintetébe a 2011. évi
költségvetési rendelet tárgyalásakor a bizottság tegyen javaslatot a
képviselő testület részére.
Az első döntési javaslat B) alternatíváját elutasította a bizottság.
A második döntési javaslatot javasolja elfogadásra a bizottság.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Az első döntési javaslat A) alternatívája tekintetébe a 2011. évi
költségvetési rendelet tárgyalásakor a bizottság tegyen javaslatot a
képviselő testület részére.
Az első döntési javaslat B) alternatíváját elutasította a bizottság.
A második döntési javaslatot javasolja elfogadásra a bizottság.

1. döntési javaslat
"GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testületeahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján nem támogatja a GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselője – Szabó Istvánné által benyújtott kérelmet, mely alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
módosítsa a GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel kötött Közhasznúsági Szerződés Ellátására
kötött Szerződést, a bölcsődés korú gyermekek ellátásának önkormányzati kiegészítő támogatása ügyében.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testületetámogatja a GYERMEKLIGET Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. képviselője – Szabó Istvánné által benyújtott kérelmet, mely alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata módosítsa a GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel kötött Közhasznúsági
Szerződés Ellátására kötött Szerződést, a bölcsődés kórú gyermekek ellátásának önkormányzati kiegészítő
támogatása ügyében.
Továbbá utasítja Várfi András polgármester urat, hogy módosítsa a Közhasznúsági Szerződés Ellátására
kötött Szerződést, és a költségvetési rendelet elkészítésekor kerüljön beépítésre a támogatási összeg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. kérelmét elutasítja. Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. között - a
374/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozata alapján a „ Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhíváshoz alapján új bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó - Gyomaendrőd
Város Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti
ingatlanon lévő területrész bérletére létrejött szerződés 18. pontját nem változtatja meg.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Tóthné Rojik Edit
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Ágostonné Farkas Mária intézményvezető azzal a kérelemmel fordult Várfi András polgármester úrhoz valamint a
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 368/2009.(X. 1.) Gye. Kt. határozat alapján elfogadott és támogatott - a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda pályázati benyújtását, az „Iskolai tehetséggondozás feltételének fejlesztése” címmel
meghirdetett TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú – pályázathoz kapcsolódó pénzügyi támogatást szíveskedjenek
biztosítani.
A pályázat alapvető célja az iskolai tehetséggondozás feltételeinek fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani
felkészítése, a tanulmányi versenyek ösztönzése, elterjesztése, valamint az intézményekben a személyre szóló
tehetséggondozást végző pedagógusok és tehetséges tanulók bevonása az országos tehetségsegítő hálózatba.
A pályázathoz nem volt szükség önrésze, mert a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100
%-a.
Az Intézmény nyertes pályázóként 18.553.331 Ft összeget nyert az alábbi címmel: „Merj a legjobb lenni!” – A
tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában”.
A projekt megvalósulási időszaka: 2010. szeptember 1.- 2011. február 28.
A program szakmai elszámolásának pályázatban megjelölt időpontja: 2011. február 28. napja.
A program pénzügyi elszámolásának pályázatban megjelölt időpontja: 2011. március 31. napja.
A pályázat költségvetésének szükségszerű átdolgozása miatt az intézmény jelenleg a 2. számú változás-bejelentő
elfogadását várja, mely feltétele a fennmaradó pályázati összeget érintő fizetési kérelem benyújtásának. A fizetés
kérelemtől számított 60 napon belül várható a fennmaradó összeg kifizetése.
Az első kérelemben megjelölt összeg – 11.874.133 Ft – nagyobb része a szeptember 1. óta ingyen dolgozó
pedagógusok bérét tartalmazza. A tanulmányi versenyek és a gála lebonyolítása – meghívó, terembérlet, jutalmak, a
résztvevők megvendégelése - kb. 2.000.000 Ft-ot igényel.
A komplex tanulmányi versenyek 2011. február 1-3-ig kerülnek megrendezésre, a projektzáró gála pedig 2011.
február 14-én kerül megrendezésre. A zavartalan lebonyolításához az intézmény a fenntartó segítségét kéri abban,
hogy előlegezze meg számára a záró programok 2.000.000 Ft-os költségét.
A pályázattal kapcsolatos kérelmek teljes terjedelmében a mellékletben olvashatók.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

A bizottság az A) alternatíva elfogadását javaolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság az A) alternatíva elfogadását javasolja azzal a
módosítással, hogy a "támogatja" szó helyett a "megelőlegezi" szó
kerüljön beillesztésre.

Döntési javaslat
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"Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megelőlegezi a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, mely szerint biztosítja számára a TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú
„Iskolai tehetséggondozás feltételének fejlesztése” című pályázat szakmai lezárásához szüksége s 2.000.000
Ft támogatást, s egyben utasítja Várfi András polgármestert, hogy engedélyezze az intézmény számára a
2.000.000 Ft-ról szóló kifizetést 2011. februr 3. napjával.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú „Iskolai tehetséggondozás
feltételének fejlesztése” című pályázat szakmai lezárásához szükséges 2.000.000 Ft megelőlegezésének
ügyében.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató 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-testülete az 555/2010.(XII.23.) Kt. határozata alapján elfogadta
a Templárius Alapítvány és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között 2006. március 1. napján kötött
közművelődési megállapodás felmondását közös megegyezéssel, 2011. január 1. napjától. Várfi András
polgármester felkérte dr. Szonda István intézményvezetőt az épületet vegye át a Templárius Alapítvány
képviselőjétől Ungvölgyi Jánostól.
Az átadás – átvételre 2011. január 3 - án került sor az elkészített jegyzőkönyv alapján.
Jelenleg az Endrődi Közösségi Ház működtetését a Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény látja el ezért az alapító okiratának módosítása szükséges, melynek Magyar Államkincstár által történő
bejegyzése 2011. február 1. napjától valósul meg. Az alapító okirat módosítását az átmeneti rendelkezés és az
alábbi törvényi módosítások tetté szükségessé.
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

A bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató 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 Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény 5/2009. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
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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 2. pontjában megjelölt telephelyek címszó alatt lévő „Népház - Kistérségi Konferenciaterem”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Endrődi Közösségi Ház”.
-

az alapító okirat 3.1. alaptevékenység pontban szereplő 2009. évre vonatkozó szakfeladatok törlésre kerülnek

az alapító okirat 3.1.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása pontja kiegészítésre kerül a „c.)
Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)”
szövegrész után az alábbiakkal: „d.) Endrődi Közösségi Ház (Blaha Lujza út 21.) ”
az alapító okirat 5. pontjában lévő „Közszolgáltató közintézmény, mely az alaptevékenysége szerint
közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.” szövegrész törlésre kerül, és helyébe a
következő szövegrész kerül: „Közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.”
az alapító okirat 8. pontjában lévő mondat „Önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv.” törlésre
kerül és helyébe a következő mondat kerül: „Önállóan működő költségvetési szerv.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse. Továbbá a 2011. év költségvetésének elkészítésekor kerüljön beépítésre az
Endrődi Közösségi Ház működési költsége a Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
éves működési költségvetésébe.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az Intézményvezetők bérének felülvizsgálata a törvényi változások
következtében
Lévai Éva, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2010. (I. 28.) Kt. határozata alapján döntött arról,
hogy a fenntartásában működő intézmények vezetői bérét egységes szempont rendszer alapján határozza meg a
törvényi előírásoknak és a vezetők végzettségének figyelembevételével.
A bérek megállapítása az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, és a különböző területekhez
kapcsoló végrehajtási rendeletek alapján történik. Végrehajtási rendeletek: 138/1992. (X. 8.) Korm. r. közoktatási
intézményekben, 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban,
150/1992. (XI. 20.) Korm. r. a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen, 356/2008. (XII. 31.) Korm.
r. egészségügyi intézményekben.
A bért a garantált illetmény, további szakképesítésért járó illetmény, nyelvpótlék, magasabb vezetői pótlék, és egyéb
pótlékok alkotják.
Az egységes szempontrendszer évenkénti felülvizsgálatát szükségessé teszi az adott évre vonatkozó Költségvetési
törvényben meghatározott előirányzatok esetleges változása.
Az oktatási intézményeknél a 3/2002. (II.15.) OM rendelet biztosít lehetőséget a minőségfejlesztési munka
elismerésére. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés jár annak, aki a minőségfejlesztési csoport
munkájában részt vesz. A számítás alapja az OM rendeletben, összege A Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. tv 63. §-ban meghatározottak alapján 5.250.-Ft/fő/hó, mely az előző évhez
képest nem változott.
A nem oktatási intézményekben az Államháztartási törvény határoz meg pluszjuttatást a közalkalmazottak részére,
összege 2011. évben a Költségvetési tv. 60. §a-ban meghatározottak alapján a keresetbe tartozó juttatások előző
évi bázis előirányzatának 2 %-a, mely összeg szintén nem változott.
A 2011. január 1. napján hatályba lépő 2010. évi CLXXV. törvény módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényt.
A törvény a kinevezett vezető fogalmát megszüntette, a továbbiakban a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat
ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással történik. A magasabb vezetői, illetve
vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott, - a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb
vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait.
A közalkalmazotti törvény eddig ismert határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői megbízást. Ez 2011. január 1.
napjától határozott idejű öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői, vezetői megbízássá alakul át.
Önkormányzatunkat két intézmény esetében érinti a változás.
A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője Mraucsik Lajosné magasabb vezetőként, 2012. június 1. napjáig
határozott időre szóló kinevezést kapott. A 2010. évi CLXXV. tv. 7. § (1) c) pont alapján kinevezése 2011. január 1.
napjától a határozott idő lejártáig tartó magasabb vezetői megbízássá alakul át, a 2008. december 31-én hatályos
kinevezése szerinti munkakörbe kell kinevezni.
A kinevezett magasabb vezetőkre nem vonatkozott a közalkalmazotti bértábla, míg a megbízott magasabb
vezetőkre vonatkozik. A Kjt. 65. § (1) bekezdése kimondja „A közalkalmazott, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép.” A Térségi Szociális Gondozási Központ
vezetője mint kinevezett vezető fizetési fokozata 2010-ben nem emelkedett, ez most megbízott vezetőként valósul
meg, mivel újra vonatkozik rá a bértábla.
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A Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője Czikkely Erika 2000. szeptember 1. napjától határozatlan időre szóló
vezetői megbízást kapott.
A 2010. évi CLXXV. tv. 7. § (1) a) pont alapján 2011. január 1. napjától a határozatlan idejű magasabb vezetői
megbízása öt évre szóló, - 2016. január 1. napjáig tartó - határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakul át.
Mivel a változások a törvény erejénél fogva valósulnak meg, ezért nincs szükség új pályázat kiírására csak a
határozott idő lejártát követően.
A fentiek alapján az intézményvezetők bére a következő:
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője Mraucsik Lajosné
Kinevezett magasabb vezető

Megbízott magasabb vezető

Régi:

Új:

Kjt szerinti garantált illetmény

185.103.-Ft

Kinevezett vezető illetménye

297.200.-Ft

0.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

297.200.-Ft

185.100.-Ft

0.-Ft

70.000.-Ft

297.200.-Ft

255.100.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

0.-Ft

50.000.-Ft

Járandóságok összesen:

297.200.-Ft

305.100.-Ft

Garantált illetm. felül munkáltató döntés
Illetmény összesen

Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője Czikkely Erika
Kjt szerinti garantált illetmény

161.608.-Ft

További szakképesítés, szakképzettség

12.929.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

174.500.-Ft

Egyéb pótlék

14.000.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

60.000.-Ft

Járandóságok összesen:

248.500.-Ft

Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója dr. Kovács Béla
Kjt szerinti garantált illetmény

262.345.-Ft

További szakképesítés, szakképzettség

18.364.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

280.700.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

80.000.-Ft

Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.

21.000.-Ft

Járandóságok összesen:

381.700.-Ft

Rózsahegyi Kálmán általános Iskola és Kollégium igazgatója Farkas Zoltánné
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177.165..-Ft

Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség

14.173.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

191.300.-Ft

Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.

21.000.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

80.000.-Ft

Járandóságok összesen:

292.300.-Ft

. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója Ágostonné Farkas Mária
Kjt szerinti garantált illetmény

161.608.-Ft

További szakképesítés, szakképzettség

12.929.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

174.500.-Ft

Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.

21.000.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

80.000.-Ft

Járandóságok összesen:

275.500.-Ft

Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény igazgatója
Holubné Hunya Anikó
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője Dr. Torma Éva
Kjt szerinti garantált illetmény

225.425.-Ft

További szakképesítés, szakképzettség

0.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

225.400.-Ft

Munkáltatói döntésen alapuló ill..

106.100.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

40.000.-Ft

Járandóságok összesen:

371.500.-Ft

Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetője
dr. Szonda István
Kjt szerinti garantált illetmény

197.735.-Ft

További szakképesítés, szakképzettség

13.841.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

211.600.-Ft

Középfokú idegennyelvtudási pótl.

10.000.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

50.000.-Ft

Járandóságok összesen:

271.600.-Ft
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Határ Győző Városi Könyvtár vezetője Dinyáné Bánfi Ibolya
Kjt szerinti garantált illetmény

174.155.-Ft

További szakképesítés, szakképzettség

0.-Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve

174.200.-Ft

Magasabb vezetői pótlék

45.000.-Ft

Járandóságok összesen:

219.200.-Ft

Az előterjesztésből kitűnik, az intézményvezetők státuszában történő változás a törvény erejénél fogva valósul meg,
bérük csak a törvény keretei között, a fizetési fokozat emelkedése következtében változott.
Az 1992. évi LXIII. tv. 19. § (4) bekezdése szerint a közfeladatot ellátó személyek feladatkörével összefüggő
személyes adatai nyilvánosak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a döntési javaslatnak megfelelően fogadja el az előterjesztést.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Az Intézményvezetők bérének felülvizsgálata a törvényi változások következtében "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2010. évi CLXXV. tv. 7. § (1) c)
pont alapján, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője, Mraucsik Lajosné kinevezése 2011. január 1.
napjától, a határozott idő lejártáig tartó - 2012. június 1. - magasabb vezetői megbízássá alakul át. Bérét a 2008.
december 31-én hatályos kinevezése szerint határozza meg, figyelembe véve a Kjt. 65. § (1) bekezdését:

Kjt szerinti garantált illetmény
Kinevezett vezető illetménye
Garantált illetmény összesen kerekítve
Garantált illetm. felül munkáltató döntés
Illetmény összesen
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

Kinevezett magasabb vezető
Régi:
297.200.-Ft
297.200.-Ft
0.-Ft
297.200.-Ft
0.-Ft
297.200.-Ft

Megbízott magasabb vezető
Új:
185.103.-Ft
0.-Ft
185.100.-Ft
70.000.-Ft
255.100.-Ft
50.000.-Ft
305.100.-Ft

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2010. évi CLXXV. tv. 7. §) a) pont
alapján a Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője, Czikkely Erika
2011. január 1. napjától a határozatlan idejű magasabb vezetői megbízása öt évre szóló, - 2016. január 1. napjáig
tartó - határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakul át, bére változatlanul marad:
Kjt szerinti garantált illetmény
161.608.-Ft
További szakképesítés, szakképzettség
12.929.-Ft
Garantált illetmény összesen kerekítve
174.500.-Ft
Egyéb pótlék
14.000.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
60.000.-Ft
Járandóságok összesen:
248.500.-Ft
66

3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetők bérének felülvizsgálata során
megállapította, az illetmények a jogszabályoknak megfelelően kerültek megállapítása. Előző évhez képest változás
nem történt, ebből adóan változtatást nem hajt végre a fenntartó.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az irányítása alatt
működő intézményvezetők bérét:
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója dr. Kovács Béla
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Magasabb vezetői pótlék
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
Járandóságok összesen:
Rózsahegyi Kálmán általános Iskola és Kollégium igazgatója Farkas Zoltánné
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:
. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója Ágostonné Farkas Mária
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

262.345.-Ft
18.364.-Ft
280.700.-Ft
80.000.-Ft
21.000.-Ft
381.700.-Ft
177.165..-Ft
14.173.-Ft
191.300.-Ft
21.000.-Ft
80.000.-Ft
292.300.-Ft
161.608.-Ft
12.929.-Ft
174.500.-Ft
21.000.-Ft
80.000.-Ft
275.500.-Ft

Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény igazgatója
Holubné Hunya Anikó
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkieg.
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

200.978.-Ft
0.-Ft
201.000.-Ft
15.750.-Ft
50.000.-Ft
266.750.-Ft

Városi Egészségügyi Intézmény vezetője Dr. Torma Éva
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Munkáltatói döntésen alapuló ill..
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

225.425.-Ft
0.-Ft
225.400.-Ft
106.100.-Ft
40.000.-Ft
371.500.-Ft

Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetője
dr. Szonda István
Kjt szerinti garantált illetmény
További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Középfokú idegennyelvtudási pótl.
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

197.735.-Ft
13.841.-Ft
211.600.-Ft
10.000.-Ft
50.000.-Ft
271.600.-Ft

Határ Győző Városi Könyvtár vezetője Dinyáné Bánfi Ibolya
Kjt szerinti garantált illetmény

174.155.-Ft

67

További szakképesítés, szakképzettség
Garantált illetmény összesen kerekítve
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

0.-Ft
174.200.-Ft
45.000.-Ft
219.200.-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak
jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek, a
felsőoktatási intézmények 2008. szeptember 1-jétől a közoktatási törvényben meghatározott szakképzéssel
összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző központot (TISZK) hozhatnak létre. (Jogszabályi
háttér: az 1993. évi LXXIX. törvény és az 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdése.)
A szabályozás alapján a térségi integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény, hanem a
szakképzés feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése. Indokolja a TISZK-ek
létrehozását az is, hogy 2008. szeptember 1-jétől kizárólag a térségi integrált szakképző központban folyó gyakorlati
oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére adható a fejlesztési támogatás.
A törvény további korlátot szab a fejlesztési támogatás nyújtása tekintetében: csak azon fenntartónak, szakképzés szervezési társulásnak, társaságnak adható át a fejlesztési támogatás, amelynek intézményében illetve
intézményeiben a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma - az iskola hivatalos statisztikai
jelentése szerint három tanítási év átlagában - legalább 1500 fő.
Az említett tények alapján Battonya Város, Gyomaendrőd Város, Sarkad Város, Szarvas Város, Szeghalom Város
Önkormányzatai egy korábbi döntésükben létrehozták a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulást.
2010. decemberi ülésén a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa elfogadta az
- az SZMSZ,
- az Alapító Okirat az Együttműködési megállapodással együtt, valamint a
- Társulási megállapodás módosítását.
Döntött arról, hogy 2011-ben a Társulás pénzügyi feladatait a szarvasi Vajda Péter Intézmény lássa el. A félállású
szakmai vezető (igazgató) Kohut Andrásné legyen.
A 2011-es gazdasági év költségvetéséhez szükséges összeg (3.824.400 Ft) tanulólétszám arányosan felosztásra
került. Ebből Gyomaendrődre arányosan eső rész (augusztus 31-ig, időarányosan):
Gyomaendrőd vonatkozásában: 39.505 Ft
A Társulási Tanács döntése alapján a tagönkormányzatoknak meg kell hozni a határozatukat a fentiek elfogadására,
és azt továbbítani kell a tanácshoz.
Az előterjesztés mellékletében olvasható a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás jövőbeni működéséhez
szükséges dokumentumok módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat alapján
elfogadn

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

A bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja.

Döntési javaslat
"Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
tagönkormányzataként jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa által
elfogadott személyi kérdésekben hozott döntését és a működési dokumentumok módosítását, melyek a következők:
- az SZMSZ,
- az Alapító Okirat az Együttműködési megállapodással együtt, valamint a
- Társulási megállapodás.
Továbbá utasítja Várfi András polgármester urat, hogy a település költségvetési rendeletének elkészítésekor
kerüljön megjelölésre a 39.505 Ft támogatási összeg, 2011. január 1 - 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a köztemetők üzemeltetésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel kötött
szerződést.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által beterjesztett 2011. évi szolgáltatási díjakat a Képviselő-testület decemberben
elfogadta.
Az üzemeltető a mellékelt kérelemmel fordul az önkormányzathoz. A temetők felújítására, karbantartási munkáira,
valamint vízelveztési problémák megoldására, térburkolat javítására :
Endrődi köztemető
4.179.136,- Ft
Gyomai temető
4.785.420,- Ft
Összesen:
8.964.556,- Ft
A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján:
A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és
gondozása.
A temető üzemeltető
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek
ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a
sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a
temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a
hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési
szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes
lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
Az üzemeltető által beadott felújítási tervben foglaltakon kívül szükséges lenne a temető útjainak felújítása is.
Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy a gyomai köztemető terület bővítésével kapcsolatban készült a temetőre, a
ravatalozó épület bővítésére, felújítására terv, melyet tájékoztatásul mellékelek.
Kockázatelemzés
Előny: a temetők és építményeinek műszaki állapota, a temetőbe látogatók véleménye javul, a közlekedő utak
használhatóbbá válnak
Hátrány: az önkormányzat költségvetését terheli a felújítási munkák fedezete.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.

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

A bizottság szükségesnek tatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft által ismertetett
munkákat. A karbantartási, javítási, felújítási munkák fedezetét az
üzemeltetőnek kell biztosítania. Fel kell hívni az üzemeltető, hogy hosszú távú
felújítási tervet készítsen a köztemetőkre.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság szükségesnek tatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft által ismertetett
munkákat. A karbantartási, javítási munkák fedezetét az üzemeltetőnek kell
biztosítania. Fel kell hívni az üzemeltető, hogy hosszú távú felújítási tervet
készítsen a köztemetőkre, valamint mutassa be a csapadékvíz elvezetés tervét
feltüntetve a építésre kerülő csatorna szakaszokat.

Döntési javaslat
"Köztemetők felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint a köztemetők üzemeltetője által
benyújtott kérelemben foglalt munkák elvégzését szükségesnek tartja.
A felújítási munkákra a költségvetési rendelet tárgyalásakor határozza meg a fedezetet. Utasítja a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-t, hogy hosszabb távú, de legalább három éves felújítási tervet készítsen a köztemetőkre, és a következő
testületi ülésre terjessze be.
A karbantartási, javítási munkák elvégzése, annak fedezetének biztosítása a temető üzemeltetőjének feladata.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 24.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária

72

+6,24
+5,91

1

+5,63

1

2X150-es és 120-as
szigetelés
1,5 cm
cement símítás
6,0 cm
kőszivacs
1,5 cm
ágyazóhabarcs
4,0 cm
salakbeton
salakfeltöltés
BH elem

2

6,5 cm
2,0 cm
10,0 cm
10,0 cm

vasbeton
+4,03

téglafal H4

+0,30
-0,05

2

tégla
homok
aljzatbeton
kavics

+0,30
±0,00

téglafal H6

A-A metszet

+5,63

+4,03

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

+0,30
-0,05

meglevő ravatalozó állapotterve
Rajz megnevezése:

metszetek M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

-1,50

B-B metszet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-3

fa nyílászárók

fa nyílászáró

K-i homlokzat

Ny-i homlokzat

+6,24
+5,63

+4,03

fehér színű vakolat

+0,30
±0,00

D-i homlokzat

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó állapotterve
Rajz megnevezése:

fémszínű ereszcsatorna

homlokzatok M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
fa nyílászáró

Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-i homlokzat

É-4

12,40
0,38

2,94

0,25
3,30

1,80

0,25
1,80

2,94

0,38

3,30

1,10

100
55
pm 140

6,31m2

100
200

130
210+80

5,06

130
200

8,14

100
200

0,12

raktár

19,40m2

3,56

raktár

6,31m2

130
200

koporsozó

6,10

B

6,10

B

5,06

8,14

90
200

öltöző

130
210+80

0,38

100
55
pm 140

hűtő helyiség

14,57m2

+0,30

70,10m2

17,40
9,26

9,26

pm 400

ravatalozó
160
80

6,00

pm 400

160
80

3,00

pm 400

160
80

3,00

6,00

160
80

pm 400

0,38

14,57m2

0,38

Létesítmény megnevezése:

-0,05

+0,30

2,50

előtér

0,38

180
220+80

4,75

±0,00

2,50

0,38

Tér és Terület Bt.
4,75

17,40

2,20

100
55
pm 140

150
210

100
55
pm 140

90
200

3,56

0,12

2,20

0,38

A

1,10

5,26

22,50m2

4,50

4,50

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó állapotterve
0,38

0,38

Rajz megnevezése:

alaprajz M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.

A

Építtető:

0,73
0,38
1,32

2,40

0,50

2,50
9,00
9,76
12,40

0,50

2,40

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

0,73
0,38
1,32

Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-2

villámhárító

+9,05

+9,05
villámhárító

1.

+7,90
15X15 fa oszlop

1.
+6,00

2.

+5,90

+5,30

+5,30

2.

+4,35

6.
+3,70

+4,10

+3,70

4.

+0,30

+0,30

+0,10

3.

+0,30

3.

3.

+0,30
±0,00=84,50mBf

±0,00=84,50mBf

-1,20
meglevő épületrész

tervezett épületrész

A-A metszet

+9,05

+9,05

1.
1.

1rtg
2,5cm
15,0cm

2.

Tegola Prestige Traditional
technológiai fólia
deszkázat
szarufa
15,0cm
1,5 cm
6,0 cm
1,5 cm
4,0 cm

+6,00

2.

+5,95

3.

+5,90
+5,30

0,8cm
4,0cm
1rtg
6,0cm
1rtg
10,0cm
25,0cm

hőszigetelő paplan
szigetelés
cement símítás
kőszivacs
ágyazóhabarcs
salakbeton
salakfeltöltés
BH elem

ragasztott kerámia burkolat
felbeton, elektromos fűtéssel
technológiai szigetelés
Austrotherm AT-L2 szigetelés
AKVABIT vastaglemezes vízszigetelés
aljzatbeton
kavicsfeltöltés
tömörített talaj

+3,90

4.

0,3cm
4,0cm
1,5cm
38,0cm
1,0cm

Baumit FUN 3039 nemesvakolat
Baumit hőszigetelő rendszer
vakolat
tégla falazat
vakolat

4.
+0,30
±0,00

+0,30

+0,40

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

5.
3.

+0,30

+0,30
±0,00=84,50mBf

0,3cm
6,0cm
38,0cm
1,0cm

Baumit FUN 3039 nemesvakolat
Baumit hőszigetelő rendszer
POROTHERM 38NF
vakolat

15,0cm
6,0cm
19,0cm
1,0cm

hőszigetelő paplan
felbeton
EU-jelű födémgerenda
vakolat

metszetek M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
6.

-1,20

Építtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

B-B metszet
Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-6

22,15
8,20

4,69

13,76
6,10

0,25

1,50

5,94m2

ker.lap.burk.
m
75
0,

előtér

+0,30

100
210

2,94

5,47m2

0,06

1,82

előtér

75
210

2,00

pm 180

férfi WC75
210
ker.lap.burk.

0,06

90
120
pm 180

2

0,44

2,00
0,06

130
210+80

160
80

160
80

0,35

1,32

0,44

1,40

térkő burkolat

koporsó raktár
ker. lap. burk.
21,70 m

2,05

0,06

+0,30

pm 400

0,44

4,80

4,00

pm 400

4,00

90
120

3,00

B

4,81

0,38

75
210

0,38

0,06

2,50

1,50

9,26
0,44

öltöző

ker.lap.burk.
4,39m2

pm 180

90
120

+0,29

1,05

pm 180

0,12
1,06

12,52

2,65

0,25

3,18

0,12
1,88
0,12

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

90
120

130
210+80

0,60

100
210

5,31m2

160
80

160
80

1,32

előtér

ker.lap.burk.

14,88 m2

100
210

2,50

6,45m

±0,00

0,44

+0,29

90
210

2

ker. lap. burk.

térkő burkolat

0,30

raktár

hűtő helyiség

±0,00=84,50mBf

90
120

0,30

90
210

130
200

3,33m
210

1,96

1,20
ker.lap.burk.

2

ker. lap. burk.
pm 400

75

ker.lap.burk.
75
210
75
210

100
200

4,50

4,94

0,35

WC

0,30

90
210

0,06

zuhany
4,00m2

0,30

210

padlásfeljáró

9,15m2

pm 400

+0,30
100

100
210 ker.lap.burk.

1,00

öltöző, folyosó

100
210

+0,30

pm 180

+0,30

A

+0,29

1,20

180
220+80

0,50
2,40

90
120

3,36

2

72,26m2

+0,10

0,44

pm 180

18,79 m

5,56m2

2,21

130
200

0,06

ker. lap.burk

2,25

A

ker.lap.burk.

koporsozó
ker. lap. burk.

ravatalozó

3,70

130
200

4,50

4,94

2,50

9,00

4,50

zúzott kő

női, mozg.
korl. WC
0,75m

9,88

0,50

2,40

23,45 m2

100
210

fagyálló ker.lap.burk

0,30

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése

B

4,20
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

alaprajz M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

4,81
0,44

2,50

3,00

0,38

6,10

2,13

11,44

0,12

9,26

8,20
17,46

2,70
2,20

0,38

2,20
0,25

4,00

1,21
0,44

4,69
4,69

meglevő épületrész

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

tervezett épületrész

Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.

22,15
Rajzszám:

É-5

réz villámhárító

+9,05

+7,90
vörösrézlemez szegés
Baumit Fun 3039 nemesvakolat
Tegola Prestige Traditional rézborítású zsindely fedés

+5,90
Lindab réz esővízcsatorna

+4,00

fa nyílászárók

+1,30

Baumit Fun 3039 nemesvakolat
kovácsoltvas korlát

+0,29
±0,00=84,50mBf

Baumit MosaicPutz 063

K-i homlokzat

+9,05

D-i homlokzat

réz villámhárító

+7,90

Tegola Prestige Traditional rézborítású zsindely fedés

Lindab réz esővízcsatorna

Tér és Terület Bt.
Baumit Fun 3039 nemesvakolat

Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése

+4,00

Épület megnevezése:

fa nyílászárók

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

+1,30

homlokzatok M=1:100
kovácsoltvas korlát

+0,40
±0,00

Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

É-i homlokzat

Ny-i homlokzat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-7

Ny-D-i homlokzatok

K-D-i homlokzatok

Ny-É-i homlokzatok

K-É-i homlokzatok

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

látványtervek
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Egyeztette:

K-D-i homlokzatok

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É - 11

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Zöldpark Kft. telephely változtatásának, valamint a Felügyelő Bizottság
Ügyrendjének jóváhagyása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. január 7.-i ülésén jóhagyta az előterjesztés
mellékletét képező Felügyelő Bizottság Ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta továbbá a társaság
telephely változtatását. A Felügyelő Bizottság azzal a kéréssel fordul a T. Képviselő - testülethez, hogy hagyja jóvá a
Felügyelő Bizottság Ügyrendjét, továbbá engedélyezze a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. telephelyet létesítsét
az alapító tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlanban.
Az előterjesztés ügyében a döntés Képviselő -testületi hatáskörbe tartozik. A döntés meghozatalának jogszabályi
alapja: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.
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 Bizottság az 1. és 2. sorszámú határozati javaslatot 5 igen
szavazattal javasolja elfogadásra a T. Képviselő - testületnek.

1. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. Felyügyelő Bizottság Ügyrendjének a jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Vállalkozási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az
előterjesztéshez mellékelt Felügyelő Bizottság Ügyrendjét jóváhagyja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. telephely létesítésének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Vállalkozási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa a Kft.
részére telephelyet létesít az alapító tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlanban.
A Képviselő-testület elrendeli a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a telephely
létesítésére tekintettel.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Előterjesztés melléklete
A Felügyelő Bizottság Ügyrendje
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban
állapítja meg:
I.
A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a
Társaság Alapítója részére.
II.
A Felügyelő Bizottság összetétele
1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A
Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság
Alapítója nem utasíthatja.
3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő
Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15
napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag
írásban tájékoztatni köteles.
4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal
kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint
– korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési
kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt
Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság
elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
III.
A Felügyelő Bizottság Elnöke
1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez
szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság vezetője biztosítja.
2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a
Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása
esetén az általa kijelölt tag ismerteti.
IV.
A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre
1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító
érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az
Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát

és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett
tapasztalatokat.
2.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó
minden döntésről. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és
eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli
jelentésének birtokában határozhat.
3.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság
vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő
Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként – a társaság
költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.
5.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az
esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok
lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.
6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító
okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy
Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak
napirendjére.
V.
A Felügyelő Bizottság működése
1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább négy alkalommal köteles
ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő
Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.
2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és
kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével –
kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a
tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a
Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült
jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült
jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.
3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak
a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok
szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek
a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság
bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés
helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok
javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A
határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.
8.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell
küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának, Gyomaendrőd Város Polgármesterének és az Irattárnak.
VI.
A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése
Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:
- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§.-ában szabályozott kizáró ok
bekövetkezésével,
- Lemondással,
- Elhalálozással,
- Külön törvényben meghatározott esetben.
VII.
Záró rendelkezések
1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő
1. sz. határozatával elfogadta.

Bizottság

2011

január

7.

napján

megtartott

ülésén

sk.
FB elnök
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság Alapítója 2011. január
határozatával jóváhagyta.

. napján .…./2011 (I. .) Gye. Kt.

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2940 hrsz-ú út lezárása
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A vasúti beruházás révén az önkormányzati tulajdonban lévő 2940 hrsz.-ú utat az Önkormányzatnak sikerült
kavicsos borítással felújítatnia, mivel a beruházás révén jelentősen leromlott az út állapota, viszont az úton az
anyagvastagság mindössze 10 cm ami nem elegendő ahhoz, hogy tartósan csapadékos időjárás esetén ellenálljon a
közlekedés okozta terhelésnek, főleg tehergépjárművek esetén.
A 46-os útról lekanyarodva ezen az úton is megközelíthető az Ady Endre utca és a Német-zugi sor, és gyakran ezt
az utat használják az utcabeliek annak ellenére, hogy az utcák kövesúton is megközelíthetőek. Ennek
eredményeként a kavicsréteget teljesen belenyomják a sárba és teljesen használhatatlanná teszik az utat. Az út
állagának megőrzése rendkívül fontos, hiszen mint nyári út a lakosok számára kisebb eső esetén is sármentesen
használható lenne. Az Önkormányzatnak viszont a felújításra, valamint kövesút építésére nincsen jelenleg pénze.
Az előzetes felmérések alapján egy zúzott kövesútalap építése, mely szinte a felújítással megvalósult 5.000.000.- Ft
költséget rót volna az önkormányzatra.
A fent leírt problémák megszüntetése érdekében javasoljuk a 2940 hrsz.út 46-os út felőli végének és az út Ady utca
felőli végének az időszakos lezárását, melyre lehetőséget nyújt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12.§ának (2. bekezdése, valamint 14.§-ának (1) bekezdése. A lezárással kapcsolatos 2 db lezárókorlát Bruttó 100.000.Ft költséget jelentene az önkormányzat számára. A lezárás csak időszakos lenne az időjárásnak megfelelően, és a
kaput a telelpülésőrök, közterület-felügyelők kezelnék.. A lezárással kapcsolatos költségek fedezetét a 2011-es
költségvetés közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladata tartalmazná.
Természetesen az érintett utcák kövesúton is megközelíthetőek, és a lezárás csak a csapadékos évszakot,
időszakot érintené.
A kapuk kihelyezésének előnyei és hátrányai:
Előnyök

Hátrányok

1. A felújított út jelenlegi jó állapotát sikerül megőrizni

1. A kapuk elkészítésének és kirakásának
költége Bruttó 100.000.-Ft.

2. Az útra kihordott jelentős kavicsmennyiség nem vész kárba
3. Az utat nyáron jó minőségben használhatják a lakosok
sárfelhordás nélkül
4. Az utat nyáron nem kell helyreállítani, így annak költsége nem
jelentkezik
5. A frekventált terület esztétikai szempontból megfelelő marad, az
út jelenlegi nyomvonala nem változik

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a közút az ideiglene lezárását, sorompó
beépítését.

Döntési javaslat
"A 2940 hrsz-ú út lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 2940 hrsz.ú útjának forgalomszabályozását
módosítja az út 46 fő út, és az Ady utca felöli végének az időszakos lezárásával téli időszakra (november 1 -március
31-ig). A sorompók elkészítésének költségét a 2011. évi költségvetési rendeletben a belterületi utak működtetésére
elkülönítendő pénzösszegből biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultivációja
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, 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.
A pályázat a második fordulón túljutott, a támogatási szerződés megkötésére 2011. január 29-én van lehetőség.
Gyomaendrőd régi, rekultivációra váró szeméttelepe a 0130/12 hrsz-ú földrészleten található, de a hulladékhalmaz
kis része az új, működő hulladéklerakó telepünkre, a 130/15 hrsz-ú földrészletre is átnyúlik. A pályázatban mind a
két földterület szerepel.
Az új hulladéklerakó 9 önkormányzat összefogásával épült, a tulajdonjogviszonyok rendezése, az ingatlannyilvántartásban történő átvezetése 2010. decemberében valósult meg. Így a KEOP 7.2.3.0 pályázathoz becsatolt
régi tulajdoni lap nem egyezik a friss tulajdoni lap másolattal, hiszen az ingatlannak már 1/1 arányban nem
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonosa, hanem 9 önkormányzat.
Ezt a Támogató Hatóság megkifogásolta, mert a KEOP pályázatnál kritérium, hogy csak a kedvezményezett, azaz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata lehet a tulajdonosa a támogatásra ítélt rekultiválandó területnek.
A 0130/15 hrsz alatti területet tehát meg kell osztani régi szeméttel szennyezett területre, és az új regionális
hulladéklerakó területére.
A telekalakítási vázrajz elkészült, az előterjesztés mellékletét képezi. Az engedélyezési eljárás hosszadalmas, január
29-re nem tudunk megfelelő tulajdoni lapot felmutatni a Minisztérium felé.
A telekalakítás után a meglevő rekultivációra vonatkozó engedélyünket módosítani kell, a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, aminek határideje szintén 2011. január 29. lenne.
A Társulás képviselő gesztor önkormányzat a Támogatási Szerződés aláírásának feltételeinek teljesítésére
halasztás kér a KvVM-től.
A 0130/15 hrsz-ból a 0130/12 hrsz-ú telekhez csatolt területre adásvételi szerződést kell kötnünk.
Kockázat elemzés:
Amenyiben nem teljesítjük a pályázati feltételeket, akkor a régi szeméttelep rekultivációjára nem kaphatunk
támogatást.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja, hogy a régi hulladéklerakó rekultivációja érdekében
a 0130/15 hrsz-ból 15496 m2 terület visszavásárlásra kerüljön a
hulladéklerakó beruházásban részt vett önkormányzatoktól.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja, hogy a régi hulladéklerakó rekultivációja érdekében
a 0130/15 hrsz-ból 15496 m2 terület visszavásárlásra kerüljön a
hulladéklerakó beruházásban részt vett önkormányzatoktól.
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Döntési javaslat
"A gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultivációja "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0130/15 hrsz terület északi részén rekultivációs
beruházásban szereplő területet (15,496 m2) megvásárolja a regionális hulladéklerakó beruházásban részt vett
önkormányzatoktól. Felhatalmazza a polgármestert a tag-önkormányzatokkal történő tárgyalásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Feljegyzés
A Gyomaendrőd, külterület 0130/12 és 0130/15 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár - rendezésével a 0130/12 hrsz.-ú
szeméttelep fölrészlet növekedés becsült forgalmi értékére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi, felhagyott ( 0130/12 hrsz.-ú ) szeméttelep rekultivációjára
pályázatot nyújtott be. A 0130/12 hrsz.-ú szeméttelepen lévő hulladékhalmaz kis része átnyúlik az új működő
0130/15 hrsz.-ú hulladéklerakó telepre. A rekultivációs földrészleteket Gyomaendrőd Város Önkormányzata egy
helyrajzi szám alá kívánja összevonni. Mivel azonban a 0130/15 hrsz.-ú hulladéklerakó telep az azt működtető
önkormányzatok közös tulajdonába került. Ennek megfelelően a földterület és a felépítmények is közös tulajdont
képezni. A terület összevonás ingatlan – nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges a területrész
tulajdonjogának a megszerzése.
A földterületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999. évben szerezte meg. A földterület nyilvántartási
értéke a kataszterben: 12.460.000 Ft.
A 0130/15 hrsz.-ú hulladéktelep területe 22 ha 1087 m2.
A megosztással keletkező földrészlet területe: 1 ha 5496 m2.
A nyilvántartási érték megosztása a változási vázrajz alapján
Fajlagos nyilvántartási érték:
A megvásárolni kívánt
nyilvántartási értéke:

területrész

12.460.000 Ft/221087 m2 = 56,357 Ft/m2,
kerekítve 56 Ft/m2
15496 m2 x 56 Ft/m2 = 867.776 Ft,
kerekítve 868 ezer Ft.

A becsült forgalmi érték meghatározásánál a fajlagos nyilvántartási értékből indultam ki összehasonlító adat
hiánya miatt. A hulladéktelep védelmi övezet perben a környező fölterületek fajlagos forgalmi értékét az
igazságügyi szakértő 50 és 70 forint között határozta meg négyzetméterenként. Ebből kiindulva a korábban leírt
fajlagos nyilvántartási érték véleményem szerint kiindulásként elfogadható.
A telek értékkorrekció-szorzó értékének meghatározása
Sorszám
Megnevezés
A fajlagos értéktől való Megjegyzés az eltérés
eltérés korrekciós tényező
tartalmára vonatkoztatva
1
Jogi szempontból eredő eltérés
2
Alternatív hasznosítás lehetőségéből
eredő eltérés
3
Építési szempontból származó eltérés
0,8
A földrészlet
beépíthetősége korlátozott
4
Használati szempontból eredő eltérés
5
Környezeti adottságokból származó
eltérés
6
Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó eltérés
7
Egyéb lényegesnek ítélt szempont
0,8
Rekultivációs
kötelezettség
Az eltérések összevont számtani átlaga
0,8
Telekár meghatározása: 56 Ft/m2 x 0,8 értékkorrekció x 15496 m2 = 694.220 Ft, kerekítve: 694 eFt.
A 0130/12 hrsz.-ú szemétlerakó telephez telekhatár-rendezéssel kerülő földrészlet becsült forgalmi értéke:
694.000 Ft, azaz: hatszázkilencvennégyezer forint

Készült: 2011. január 13.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Endrődi csomópont építése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt testületi ülésen tájékoztatást adtunk az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok
átépítésére kiírt pályázatról.
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.
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 46-os főút és a 443. számú közút, Népligeti lejáró csomópont átépítésének tervezésére a Transzprojekt Kft-t
bíztuk meg.
A tervezés során több alkalommal történt egyeztetés. (A munkaközi terv a www.gyomaendrod.hu honlapon
megtalálható.) Az engedélyező közlekedési felügyelőséggel történt egyeztetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a
Népligeti lejáró szűkös mérete miatt nem teljesíthetők az útügyi előírások, 6267 hrsz alatti ingatlan megvételére,
kisajátítására van szükség a csonópont közlekedési feltételeinek javítására..
Az ingatlan tulajdonos előzetes szóbeli nyilatkozata szerint 15 millió forint a vételára.
Az ingatlan szerzése a pályázatban elszámolható.
A beruházás költségvetése:
Nettó
Bruttó
Tervezési költség

4.000.000 Ft

Területvásárlási költség (szóbeli
nyilatkozat alapján)

5.000.000 Ft
15.000.000 Ft

Kivitelezési költség

95.616.785 Ft

Összesen

119.520.981 Ft
139.520.981 Ft

Kockázat elemzés
Előnyei: Biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése, a forgalom lassul a körforgalom miatt
A Rózsahegyi Kálmán Iskola diákjainak védelme
A településkép javítása
Az ingatlan megvásárlásával az elhanyagolt épület megszűnik, helyére buszváró, parkoló, vagy park létesülhet.
Hátránya
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megterheli
79

Az építési munkák idején az érintett utak forgalmában jelentős korlátozások lesznek.
A véleményező bizottságok a beruházás költségeinek ismerete nélkül tárgyalta az előterjesztést, a költségvetést a
mai napon küldte meg a tervező.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az endrődi csomópont (46os főút 443 országos közút és Népligeti lejáró) átépítésére vonatkozó
pályázatát nyújtsa be. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel
a polgármestert a gyomaendrődi 6267 hrsz alatti ingatlan tulajdonosokkal
történő tárgyalásra.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a csomópont átépítési pályázat benyújtását támogatja. A nyertes
pályázat esetén a 6267 hrsz alatti ingatlan tulajdon jogát javasolja
megszerezni. A nyertes pályázat esetén kerüljön kijelölésre a fedezet forrása.

Döntési javaslat
"Endrődi csomópont építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Nemzeti fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ pályázatára a 46. főút, a 443-as országos közút és a Népligeti lejáró által alkotott csomópont
átépítésére pályázatot nyújt be.
A beruházás önerejét bruttó 59.520.981Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A projekt előzetes költségvetése:
Összköltség (100%):
Igényelhető támogatás (57,3%):
Saját erő(42,7%):

139 520 981 Ft
80 000 000 Ft
59 520 981 Ft

2. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a gyomaendrődi 6267 hrsz alatti ingatlan
tulajdonosokkal megkösse az ingatlan megvételére vonatkozó előszerződést azzal a feltétellel, hogy csak a pályázat
nyertessége esetén kívánjuk megszerezni a tulajdonjogot.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba kérése
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 286/2007.(IX.27.) valamint a 216/2009.(V.28.) Gye. Kt. határozataival
döntött arról, hogy a Magyar Államtól az alábbiakban részletezett ingatlanokat ingyenesen tulajdonba kéri.
A tulajdonba kért ingatlanok adatai
Hrsz.
Terület nagysága Megnevezés
Hasznosítási cél
3480/2
390 m2
Beépítetlen terület Helyi úthálózat fejlesztése
3482/3
786 m2
Közút
Helyi úthálózat fejlesztése
15226
1 ha 112 m2
Csatorna
Helyi vízrendezés, csatornázás fenntartása
15318
1 ha 308 m2
Csatorna
Helyi vízrendezés, csatornázás fenntartása
16092
3 ha 950 m2
Csatorna
Helyi vízrendezés, csatornázás fenntartása
A Képviselő – testületi döntéseket követően a kérelmünket 2007 és 2009 évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-hez továbbítottuk az előírt formában és a szükséges mellékletekkel. A kérelem átvételéről értesítést kaptunk. A
tulajdonba adással kapcsolatban többször érdeklődtünk levélben. A legutóbbi levelünkre 2011. január hónapban
kaptunk választ, amely melléklete az előterjesztésnek.
Az MNV Zrt. kéri, hogy a 2010 évben megalakult új képviselő – testület a tárgyi ingatlanokra szándékát új képviselő
– testületi határozat benyújtásával erősítse meg. A levél 2010. december 30.-án kelt. A T. Képviselő – testületnek a
levél alapján 60 napon belül kell nyilatkozni.
A T. Képviselő – testületet a korábbi döntések előzményéről az alábbiakban tájékoztatom.
A megszűnt Gyomaendrődi Vizműtársulat tulajdonában lévő, gyomaendrődi ingatlan – nyilvántartásban 3480/2,
3482/3 hrsz. alatt felvett ingatlanok megszerzése érdekében az Önkormányzati törvényre hivatkozva eljárást
kezdeményeztünk a Békés Megyei Bíróságnál, illetve a Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltségénél. Az
eljárás 2007 évben a korábbi Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál folytatódott. Az eljárás később abba a szakaszba
jutott, amelynek során a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az általunk kért ingatlanokat felterjesztette a kezelői jog
bejegyzése iránt.
A 3482/3 hrsz.-ú ingatlan a természetben útként funkcionál, és az út felújítások, építések körébe be lett vonva. Az
ingatlanhoz folyamatban lévő területrendezés ( megosztás ) kapcsolódik. Az előbb leírtak végrehajtását akadályozza
a tulajdonjog rendezetlensége. A 3480/2 hrsz.-ú ingatlan területén szennyvízátemelő közmű van, amely
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában van. A 3482/3 és a 3482/3 hrsz.-ú ingatlanok a Selyem út és az
Újkert sor kereszteződésében lévő útszakaszhoz kapcsolódik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás
helyreállítása és a „jó állapot elérése” érdekében kívánja megszerezni a 15226, 15318 és 16092 hrsz.-ú
ingatlanokat. Ezek az ingatlanok olyan csatornaszakaszok, amelyek a Templom-zugi és a Sóczó-zugi holtágat (
15226 és 15318 hrsz. ), valamint a Kecsegési- holtágat ( 16092 hrsz. ) kötik össze. Az önkormányzat a
csatornaszakaszok rekonstrukciójára a késöbbiekben pályázatot kíván benyújtani.
Azonban a holtágakhoz kapcsolódó csatornák a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
kezelésében van. Ezen a szakaszokon végzendő felújítási, kotrási munkákra nem kapunk támogatást. Ezért
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009 februárjában kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.hez a tulajdonjogának megszerzése érdekében.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény (Vtv.) 36-37.§, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 50.§ (2) bekezdés a), b) és c) pontja alapján z Önkormányzat kérheti az
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
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Az MNV Zrt. kéri továbbá az ingyenesen tulajdonba kért ingatlanok hiteles tulajdoni lap és térképmásolatait.
Az ingatlanok ingyenes tulajdonba kérésének előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Az előterjesztésben hivatkozott törvényi szabályozás Az önkormányzatot terheli a tulajdonba kérés eljárás
alapján a felsorolt ingatlanok ingyenesen kerülhetnek az költségeinek a megtérítése ( hiteles tulajdoni lap másolat,
önkormányzat tulajdonába
hiteles térképmásolat )
Az ingatlanok megszerzésével:
1. A Selyem úti önkormányzati útépítés tulajdonjogilag
rendeződik,
2. A csatornák tulajdonba kerülésével a vízkormányzási,
vízkárelhárítás feladatok hatékonyabban végezhetők

A Véleményező bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő –
testület elé.

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

A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazat mellett
javasolja elfogadásra a T. Képviselő - testületnek.

1. döntési javaslat
"A 3480/2 és 3482/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonba kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Törvény 36§ (1) bekezdése, valamint a
254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50-51.§-a alapján igényt nyújt be a Gyomaendrőd, belterület 3480/2 és 3482/3
hrsz. ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. Az ingatlanokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 8 §-ában meghatározott helyi közutak és közterületek fenntartása érdekében kívánja tulajdonba
venni és útépítés céljára kívánja felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti állapotának felmérést,
szükség esetén kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott
bármely követeléséről.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült
költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a MNV Zrt.-t az
ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlanok önkormányzati tulajdonba maradása
esetén, az ingatlanok tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől
kezdődően tájékoztatja a MNV Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 3480/2 és 3482/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát az
ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi
területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb
fejlesztési programjaival.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A 15226, 15318 és 16092 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonba kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Törvény 36§ (1) bekezdése, valamint a
254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50-51.§-a alapján igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, külterület 15226 hrsz., 15318
hrsz és 16092 hrsz alatti csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a csatornaszakaszok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő megszerzése
érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. A csatornaszakaszokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§-ban meghatározott vízrendezés, csatornázás fenntartása érdekében kívánja tulajdonába
venni és a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a „jó
állapot elérése” céljára kívánja felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja a csatornaszakaszok környezeti állapotának
felmérését, szükség esetén kármentesítését és a csatornaszakaszok vonatkozásában lemond az állammal
szemben támasztott bármely követeléséről.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült
költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja az MNV Zrt.-t a
csatornaszakaszokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a csatornaszakaszok önkormányzati tulajdonban
maradása esetén, a csatornaszakaszok tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente, a tárgyévet követő
év első felétől kezdődően tájékoztatja az MNV Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 15226 hrsz., 15318 hrsz. és a 16092 hrsz.-ú
csatornaszakaszok tulajdonjogát a rájuk vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi
területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az Önkormányzat egyéb
fejlesztési programjaival.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István

83

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonát képező 0823/2 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti földrészleten
lévő bérlakásból 2010 augusztus hónap végével a bérlők kiköltöztek. Az ingatlan a Dévaványa irányába vezető
főútvonal mellett külterületen a gyomai közúti híd előtt található.
Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban már történtek egyeztetések. Az ingatlant a Körös Kajak Sportegyesület
szeretné használatba venni. A jelenlegi besenyszegi vízi telep nem tudja megfelelően kiszolgálni az egyesület
sporttevékenységét. A telephez közeli Fűfás – zugi holtágon a vízi edzések a távolság és egyéb körülmények miatt
korlátozottan végezhetők. Hosszabb etapokat csak sokszori fordulókkal lehet megtenni. A holtág szélessége miatt
versenyrajtok és egyéb versenyszituációk gyakorlása nehezen végezhető.
Amennyiben a T. Képviselő – testület hozzájárul a Körös Kajak Sportegyesület használatba vegye az önkormányzati
tulajdonú 0823/2 hrsz.-ú ingatlant sporttevékenység végzése céljából határozatlan időre, akkor az alábbi fontosabb
feltételeket javaslom kikötni a szerződésben.
1. A használat időtartama: határozatlan idejű,
2. A használat ingyenes,
3. Az egyesület az ingatlanon lévő épület átalakítására és egyéb építmények elhelyezésére vonatkozót terveket
költségvetéssel együtt nyújtsa be az engedélyzetetési eljárás megkezdése előtt a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazadsági Bizottságnak véleményeztetés céljából,
4. Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik,
5. Amennyiben az egyesület kéri a használati szerződés felbontását, akkor az önkormányzat az egyesület által az
ingatlanon elvégzett beruházási kiadásait nem tériti meg,
6. Amennyiben az önkormányzat kéri a használati szerződés felbontását, akkor az egyesület által az ingatlanon
elvégzett igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba vételéhez, illetve ahhoz kapcsolódóan az
egyesület kezdeményezésével a terület hasznosítása érdekében tervező és egyeztető munka indult el. Ennek
lényege, hogy az önkormányzati 0823/2 hrsz.-ú ingatlanon, és az azzal szomszédos magán és állami tulajdonban
lévő 0822/2 hrsz.-ú földrészletből történő területszerzést követően pályázati források igénybevételével sport csónak
és kishajó kikötő épülne. Ezzel kapcsolatban már készültek vázlatok, és történtek egyeztetések az engedélyeztetési
eljárásban érintett hatóságokkal.
A sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkái során megállapításra került, hogy a
megvalósításhoz szükéséges a szomszédos 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból területet vásárolni.
A 0822/5 hrsz.-ú ingatlan területe 19 ha és 4403 m2, ebből 3 ha 6283 m2 szántó, 15 ha 8120 m2 pedig legelő
megjelölésű. Az ingatlanból a magántulajdonban lévő rész: 1679/12958 tulajdoni hányad. Ez a tulajdoni rész terültre
vetítve 2 ha és 5189 m2-t tesz ki. Egyenlőre nem tudjuk, hogy a kikötő megvalósításához pontosan mekkora
területre van szükség. Az önkormányzat jobbak a lehetőségei a területrész megszerzésére, mint az egyesületnek. A
területszerzés történhet adásvétellel vagy cserével.
Mivel a sport csónak és kishajó kikötő megvalósítása előkészületi stádiumban van ezért a T. Képviselő - testület
jelenleg az elvi támogatásról tud dönteni, illetve felhatalmazást adni arra vonatkozóan, hogy milyen hatáskörben
vegyen részt az önkormányzat az előkészületi munkákban. Javaslom, hogy a sport csónak és kishajó kikötő
megvalósítása előkészületiben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazadsági Bizottság vegyen részt. Az
előkészítő mukálatokat a Körös Kajak Sportegyesület végzi. Az előkészítő mukálatok befejezével az egyesületnek
be kell mutatnia a fejlesztési elképzelésekről készült előzetes terveket költségvetéssel együtt és azt a T. Képviselő testület elé kell terjeszteni.
Miután a sport csónak és kishajó kikötő létesítése az engedélyező hatóságok részéről is megvalósíthatóvá válik a T.
Képviselő – testület az ismertetett fejlesztési elképzelések függvényében tud dönteni a 0822/5 hrsz.-ú ingatlant
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érintő a területvásárlás illetve csere ügyében.
Az ingatlan használatba adás előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
A Körös Kajak Sportegyesület működéséhez a jobb Az ingyenes használatba adás következtében az
körülmények kialakításához területet és építményt önkormányzatnak nem keletkezik bevétele
biztosítunk
A tervezett sport csónak és kishajó kikötő megvalósulása
esetén a város idegenforgalmi vonzereje növekedni fog
A
megvalósított
értéknövelő
felújításokkal
és
beruházásokkal létrejött építmények az önkormányzat
tulajdonában maradnak
A terület sportcélú hasznosításával várhatóan lehetőség
nyílik pályázati források igénybevételére a fejlesztési
elképzelések megvalóstásához
Az előterjesztés ügyében a döntés Képviselő - testületi hatáskörbe tartozik. A döntés meghozatalának jogszabályi
alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési

jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet.

A Véleményező Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az 1. sorszámú határozati javaslatot 5 igen, a 2. sorszámú
határozati javaslatot 3 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja
elfogadásra a T. Képviselő - testületnek.

1. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása"
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 0823/2 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Tanya
VII. kerület 1. szám alatti ingatlant ingyenes használatba adja a Körös Kajak Sportegyesületnek ( 5500
Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1.) sporttevékenység végzésére 2011. február 1. napjától határozatlan időre az
alábbi szerződés alapján.
A használatba adási szerződés jogszabályi alapja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet.
HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1,
képviseli: Várfi András polgármester), mint használatba adó,
másrészről a Körös Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1., képviseli: Gellai
Imre elnök.), mint használatba vevő között a mai napon, az alábbi tárgyban és feltételek mellett:
1.)

A megállapodás célja:

1.1.

A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő továbbra is megőrizhesse Gyomaendrőd
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város sportéletben betöltött szerepét, és ennek a tárgyi és anyagi feltételei a jövőre szólóan is megnyugtatóan
biztosítva legyenek, figyelemmel többek között az utánpótlás nevelésre is.
2.)

A megállapodás tárgya:

2.1.
A jelen megállapodás tárgyát képezi a gyomaendrődi-i 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2 nagyságú ingatlan
használatba adása. Az ingatlan természetben a Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatt külterületen fekszik.
2.2.
A jelen megállapodás 2.1. pontja alatt részletesen körülírt ingatlan kizárólagos tulajdonosa Gyomaendrőd
Város Önkormányzata.
3.)

A használatba adás:

3.1.
A használatba adó jelen megállapodásban használatba adja a fentiekben meghatározott ingatlant a
felépítményekkel együtt, a használtba vevő pedig köszönettel használatba veszi az ingatlant.
3.2.

A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba adás ingyenesen jön létre a felek között.

4.)

A használatba adás időtartama:

4.1.

A szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik.

5.)

A felek jogai és kötelezettségei:

5.1.
A használatba vevő vállalja, hogy az ingatlant elsődlegesen a jelen megállapodás 1.) pontja alatt
meghatározottak szerint sportcélra fogja használni.
5.2.
A használatba vevő az ingatlant vagy annak egyes részeit – az 5.1. pontban meghatározott vállalása
mellett – a használatba adó előzetes tájékoztatása és engedélye mellett hasznosíthatja egyéb módon.
5.3.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba vevő az ingatlant nem terhelheti meg, másnak
további használatra át nem engedheti.
5.4.
Az ingatlan üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen megállapodás
időtartama alatt a használatba vevő köteles.
5.5.
Az építési engedélyhez nem kötött belső átalakítási munkákat a használatba vevő a használatba adó
engedélye nélkül is elvégezhet vagy elvégeztethet, de ezekről előzetesen tájékoztatni köteles a használatba adót.
5.6.
A használatba vevő köteles az ingatlan bármely célú hasznosításából adódó bevételeket a sportegyesület
fenntartására, illetőleg működésének biztosítására fordítani.
5.7.
Az egyesület az ingatlanon lévő épület átalakítására és egyéb építmények elhelyezésére vonatkozót
terveket költségvetéssel együtt nyújtsa be az engedélyzetetési eljárás megkezdése előtt a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazadsági Bizottságnak véleményeztetés céljából.
5.8
Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.
5.9
Amennyiben az egyesület kéri a használati szerződés felbontását, akkor az önkormányzat az egyesület
által az ingatlanon elvégzett beruházási kiadásait nem tériti meg.
5.10
Amennyiben az önkormányzat kéri a használati szerződés felbontását, akkor az egyesület által az
ingatlanon elvégzett igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
6.)

A megállapodás felmondása:

6.1.
A jelen megállapodást bármelyik fél 1 évre szóló írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás
nélkül felmondhatja.
7.)
A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül
felmondhatja, ha
7.1. a használó a rendelkezésére bocsátott ingatlant nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi
7.2. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
7.3. a használó a használt ingatlant, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen
használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal.
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8.)

Ellenőrzés:

7.1.
A használatba adó jogosult a használatba vevő előzetes értesítése mellett és annak zavarása nélkül az
ingatlan állagát ellenőrizni.
9.)

Egyéb rendelkezések:

9.1

Szerződő felek az ingatlan átadás átvételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

9.2.
A jelen megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének …./2011.(I.27.) Gye.
Kt. határozata alapján jött létre.
9.3.
A jelen szerződést a felek képviselői elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
és saját kezűleg aláírták.
Gyomaendrőd, 2011….
…………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviseletében
Várfi András polgármester

…………………………………………….
Körös Kajak Sportegyesület
Képviseletében
Gellai Imre elnök

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból való tulajdonszerzés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elvi támogatását adja az önkormányzati tulajdonban lévő 0823/2 hrsz.-ú
és a mellette elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú földrészletből megosztás útján létrejövő területen sport csónak és kishajó
kikötő létesítését.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazadsági
Bizottságot, hogy a sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen.
Az előkészítő munkálatokhoz kapcsolódóan előzetes tárgyalásokat folytasson a 0822/5 hrsz.-ú ingatlan
magántulajdonban lévő területrész megszerzése érdekében, amely történhet adásvétellel vagy cserével is.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a 0822/5 hrsz.-ú ingatlant érintő területvásárlás illetve csere ügyében a
sport csónak és kishajó kikötő létesítése megvalósítására készített fejlesztési elképzelések ismeretének
függvényében fog dönteni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évre szóló közfoglalkoztatás tervezése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. január 1. napjával a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a „Nemzeti Közfoglalkoztatási program” váltja fel.
2010. december 31. napjával megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott
közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram, megszűnt az Önkormányzat központi
tervező és szervező szerepe a közfoglalkoztatásban, valamint megszűnt a közfoglalkoztatási terv készítési
kötelezettség is.
A Nemzeti közfoglalkoztatási program célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló
ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Program pályázat keretében igényelhető támogatások
felhasználásával valósul meg. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret
felhasználását 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet szabályozza. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel
való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való
gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével
valósulhat meg.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított
rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a.
Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de
az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő
személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és
szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni.
Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való
részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati
rendeletben kerülhet szabályozásra.
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult
személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást,
közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az
érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.
Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való
részvételi kötelezettsége.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program a közfoglalkoztatás négy típusát határozta meg:
1.
Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési
önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás
A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak
foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására
igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2
hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a
minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.
Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített –
személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos – évente központilag
megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5 % os önrészt kell biztosítania.
Új, egyszerűsített pályázati adatlap került bevezetésre, amely a támogatás odaítéléséhez legszükségesebb
adatokat, információkat tartalmazza. A pályázat pozitív elbírálását követően a pályázóval hatósági szerződést kell
kötni, a kiközvetítés pedig haladéktalanul megkezdődik.
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2.
Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő) Közérdekű célok
programszerű támogatása
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági
társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó,
illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen
állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak
munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.
A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek
alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó
egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, rendkívüli pályázat
is meghirdethető a keret terhére.
A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be.
Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan
munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy
foglalkoztatása is támogatható.
A foglalkoztatás időtartama 2–12 hónap lehet, és napi 6–8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos
helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70–100% mértékű lehet. A munkabérek és
járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20%ának mértékéig.
3.
A vállalkozások közmunka támogatása
A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak
támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás csak az előző évi statisztikai
állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhető. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú
foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-át.
4.
Országos közfoglalkoztatási programok
Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezzük munkaidőkeretben történő
foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő
átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és
vagyonkezelés vertikumát. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb
területként vizsgáljuk a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás
lehetőségét.
Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási
támogatási rendszer. Együttműködéssel, közösen valósíthatók meg a jelentős nemzetgazdasági haszonnal és
számottevő megtakarítással járó többéves projektek.
Önkormányzatunk a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 2011. január 6. napján nyújtotta be először pályázatát,
melynek korai benyújtása lehetővé tette a foglalkoztattak 2011. január 17-i munkába állását. (A pályázat az
előterjesztés mellékletében megtalálható) A Képviselő-testület tagjai előzetesen kaptak tájékoztatást a már
benyújtásra került és a tervezett pályázatokról.
Önkormányzatunk a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 2011. április elején valamint 2011. augusztus elején nyújtja
be a következő két pályázatát. A foglalkoztatás 2/3 részben két hónapos időtartamra szól, egy személy négy
hónapos foglalkoztatására akkor nyílik lehetőség, ha valamilyen szakképzettséget igénylő munkakört tölt be a
foglalkoztatott (gyermekfelügyelő, gondozó-ápoló stb.)
A Pénzügyi Bizottság kérésére az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet arról, hogy az intézmények milyen
munkakörökre igényeltek közfoglalkoztatott személyt:
- Polgármesteri Hivatal - 5 fő kézbesítő,
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola - 1 fő adminisztrátor, 2 fő karbantartó, 5 fő takarító,
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 1 fő adminisztrátor, 1 fő segédmunkás (udvaros),
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - 2 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó, 2 fő takarító,
- Térségi Szociális Gondozási Központ - 38 fő takarító, 1 fő karbantartó, 4 fő gondozó-ápoló, 2 fő gépkocsivezető,
- Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. - 13 fő segédmunkás (zöldterület), 5 fő segédmunkás (éjjeli őr),
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda - 2 fő gyógypedagógiai asszisztens, 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő takarító,
- Szivárvány Gyermekkert Óvoda - 1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő,
- Tulipános Óvoda - 2 fő pedagógiai asszisztens,
- Csemetekert Óvoda - 1 fő gyermekfelügyelő, 1 fő konyhai kisegítő,
- Gyermekliget Óvoda - 1 fő gyermekfelügyelő,
- Szmola Óvoda - 1 fő konyhai kisegítő,
- Margaréta Óvoda - 1 fő karbantartó,
- Csodavár Alapítvány - 2 fő takarító, 1 fő dajka.
A pályázatokban szereplő közfoglalkoztatotti létszám az intézmények igényei alapján alakult ki.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra első alkalommal 2011. február elején nyújtjuk be a pályázatot. Egy
személy napi 6 órás 8 havi foglalkoztatására nyílik lehetőség.
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Az alábbi táblázatban a már benyújtott illetve a benyújtásra kerülő pályázatok főbb adatait foglaljuk össze:

Foglalkoztatásba bevont
létszám (fő)
Munkabér+járulék
(Ft)
Közvetlen ktg= dologi
kiadás (Ft)
Összes kiadás (Ft)
Támogatási igény +
közvetlen ktg =
Összes támogatási
igény (Ft)
Összes Saját erő (Ft)
Intézményi saját erő (Ft)
Önkormányzati
Saját erő (Ft)

01-04 hó

2011. évre szóló közfoglalkoztatás
Rövid időtartamú
05-08 hó
09-12 hó

Hosszabb időtartamú
03-12 hó

171

225

178

14

18.096.583

24.463.790

19.896.550

8.961.960

447.000

1.162.030

945.086

1.254.674

18.543.583

25.625.820

20.841.636

10.216.634

17.638.754

24.402.631

19.846.809

7.528.046

904.829

1.223.190

994.828

2.688.588

173.664

74.456

74.456

0

731.165

1.148.734

920.372

2.688.588

A tervezett közfoglalkoztatás
összes kiadása 2011. évben
az összes támogatási igénye
az összes saját erő
önkormányzati saját erő
intézményi saját erő

75.227.674.-Ft,
69.416.239.-Ft,
5.811.434.-Ft,
5.488.859.-Ft
322.576.-Ft.

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az egyes intézményeknél hány fő került bevonásra a közfoglalkoztatásba:

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola
Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Térségi Szociális
Gondozási Központ
Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
Csoda-Vár Alapítvány
Gyomaendrődi
Margaréta Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert
Nonprofit Kft.
Tulipános Nonprofit Kft.
Csemetekert Nonprofit
Kft.
Gyermekliget Nonprofit

01-04 hó
5

2011. évre szóló közfoglalkoztatás (fő)
Rövid időtartamú
Hosszabb időtartamú
05-08 hó
09-12 hó
03-12 hó
5
5
5

13

13

13

0

8

5

8

0

3

3

3

0

84

84

84

0

31

105

55

8

10

10

10

0

5
1

0
0

0
0

0
0

3

0

0

0

2
3

0
0

0
0

0
0

1

0

0

0
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Kft.
Szmola Nonprofit Kft.
Térségi Humánsegítő
Szolgálat
Összesen:

2
0

0
0

0
0

0
1

171

225

178

14

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a foglalkoztató pályázhat, a fenti táblázatban azok az intézmények
szerepelnek, akiknek a z önkormányzat sikeres pályázat elnyerése esetén átvállalja a saját erő biztosítását.
A rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetében csak a saját fenntartású intézmények esetében biztosítja
Önkormányzatunk a pályázathoz szükséges saját erőt, mely nem vonatkozik a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra
valamint az Óvodák fenntartóira. Az Óvoda fenntartók csak az első négy hónapban vesznek részt a rövid időtartamú
közfoglalkoztatásban, az Önkormányzat a szűkös pénzügyi keretre tekintettel a pályázható létszámot a saját
fenntartású intézményei számára tartja fenn.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a
Képviselőtestület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a
Képviselőtestület számára.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a
Képviselőtestület számára.

1. döntési javaslat
"2011. évi I. rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. január 6. napján benyújtott Rövid
időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"2011. évi II. Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. áprilisában II. alkalommal a Rövid időtartamú
közfoglalkoztatásról szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtja be:
foglalkoztatni kívánt létszám:
225 fő
munkabér+járulék összege:
24.463.790.-Ft
közvetlen költség:
1.162.030.-Ft
összes támogatási igény:
24.402.631.-Ft
saját erő:
1.223.190.-Ft
A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5
13
5
3
84
105
10

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
3. döntési javaslat
"2011. évi III. Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztusában III. alkalommal a Rövid
időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtja be:
foglalkoztatni kívánt létszám:
178 fő
munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

19.896.550.-Ft
945.086.-Ft
19.846.809.-Ft
994.828.-Ft

A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5
13
8
3
84
55
10

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 08. 31.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
4. döntési javaslat
"2011. évi I. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. februárjában I. alkalommal a Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtja be:
foglalkoztatni kívánt létszám:

14 fő

munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

8.961.960.-Ft
1.254.674.-Ft
7.528.046.-Ft
2.688.588.-Ft

A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Térségi Humánsegítő Szolgálat

5
8
1

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

ADATLAP
rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
1. A pályázó adatai:
Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Címe: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Adószáma: 15346614-2-04
Képviseletére jogosult
neve: Várfi András polgármester
telefonszáma: 06-66/386-122
Kapcsolattartó
neve: Keresztesné Jáksó Éva
telefonszáma: 06-66/386-122
elektronikus levélcíme: human@gyomaendrod.hu

2. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 171 fő

Költségnem megnevezése

A támogatás teljes időtartamára (Ft)

Munkavállalók munkabére

15.944.126

Munkabérek járulékai

2.152.457

Bér és járulék összesen

18.096.583

Munkabérek és járulékai után igényelt
támogatási összeg*0,95
Közvetlen
költségek
(az
előbbi
támogatási igény max 5 %-a)
Támogatási igény összesen (munkabérek
és járulékai után igényelt támogatási
összeg+közvetlen költség)

17.191.754
447.000
17.638.754

Amennyiben társulás nyújtja be a pályázatot, úgy ki kell tölteni az 1. mellékletet, valamint mellékelni kell
a képviselő testület, közgyűlés pályázat benyújtására vonatkozó határozatát.

Gyomaendrőd, 2011. január 6.

Várfi András
polgármester

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

II. melléklet
A tervezett foglalkoztatás adatai munkáltatónként:
Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Címe: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Adószáma: 15346614-2-04
Képviseletére jogosult
neve: Várfi András polgármester
telefonszáma: 06-66/386-122
Kapcsolattartó
neve: Keresztesné Jáksó Éva
telefonszáma: 06-66/386-122
elektronikus levélcíme: human@gyomaendrod.hu
Számlavezető pénzintézetének
neve: Endrőd és Vidéke takarékszövetkezet
címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.
pénzforgalmi jelzőszáma:
Számlaszáma:53200125-110624021

A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok:
·

Intézményi napi karbantartási munkák, szakmunkák, épület, udvari és belső takarítási
munkák, konyhai kisegítő feladatok elvégzése.

·

Kézbesítő postázási feladatok ellátása

·

Adminisztratív feladatok elvégzése (postázás előkészítése, adatrögzítés, iktatásra
iratok előkészítése)

·

Szociális és oktatási kisegítő feladat ellátása (dajka, gyermekfelügyelő, gondozóápoló).

·

Gyomaendrőd város közterületén Segédmunkás munkakörben közterület takarítása,
rendbentartása, csapadékárkok takarítása, cserjézés, telephely őrzése.

1

Arra a számlára vonatkozó adatot kell megadni, amelyikre a támogatás esetén a folyósítást kéri.

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 171 fő
Költségnem megnevezése
Munkavállalók munkabére

A támogatás teljes időtartamára (Ft)

Munkabérek járulékai

15.944.126
2.152.457

Bér és járulék összesen

18.096.583

Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási
összeg*0,95
Közvetlen költségek
(az előbbi támogatási igény max 5 %-a)
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai
után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség)

17.191.754

A közfoglalkoztatás költségeire előleget

447.000
17.638.754
nem kérek2

kérek

Az igényelt előleg összege3: -- eFt
A munkáltató államkincstári bérszámfejtési körbe tartozik

igen

nem

Gyomaendrőd, 2011. január 6.

Várfi András
polgármester
Kötelezően csatolandó mellékletek:
– a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, banki aláírás bejelentőjét
vagy annak pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata,
– APEH által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat,
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás pályázó által készített másolata, melyet a
munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási
címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el. (Amennyiben a közfeladat ellátására
megállapodás alapján kerül sor.)
– A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (államháztartáson
kívül eső pályázó esetén kell benyújtani, letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
– egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a
kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte
esetén pecséttel lát el, és
– a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről
szóló igazolás,
– Igényelt közvetlen költségek felsorolása (II/1. melléklet),
– Közfoglalkoztatás ütemezése (II/2. melléklet),
– Nyilatkozatok (II/3. melléklet),
– Adatlap a támogatási döntésről (II/4. melléklet).

2
3

A megfelelő válasz aláhúzandó!
Legfeljebb a teljes bér- és járulék támogatás/futamidő(hó), ezer Ft-ra kerekítve.

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

II/1. melléklet

Sorszám

Igényelt közvetlen költségek felsorolása
<Gyomaendrőd Város Önkormányzata>

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Költség megnevezése

Mennyiségi
egység

Elszámolni kívánt
mennyiség

Ft/egy mennyiségi
egység

Munkaruha és egyéni védőeszköz
védőcipő
munkaruha
köpeny
fehérköpeny
fehér köpeny
munkavédelmi kesztyű
esőköpeny
gumicsizma

pár
db
db
db
db
pár
db
pár

2
46
10
1
6
26
13
6

Összesen:
3000
5000
4500
3500
2500
300
2300
2600

Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök
seprű
ásó
lapát
kisbalta
fűrész
lombseprű
kukazsák
hólapát

db
db
db
db
db
db
csomag
db

14
6
4
6
6
14
20
13

Összesen:
1100
2600
1500
700
800
1400
650
1200

Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót
D terhelő része (rend. sz.)
1.
D Munkásszállítás költségei
1.
10.
Mindösszesen:

Összesen Ft
352800
6000
230000
45000
3500
15000
7800
29900
15600
0
0
0
94200
15400
15600
6000
4200
4800
19600
13000
15600
0

Összesen:
Összesen:

447000

Gyomaendrőd, 2010. január 6.
Várfi András
polgármester

II./2. melléklet
KÖZFOGLALKOZTATÁSOK ÜTEMEZÉSE

Sorszám

<GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
szakképzettség
munkakör megnevezése
FEOR
szükséges
(igen/nem)
postai kézbesítő
adminisztrátor
karbantartó szakmunkás
technikai dolgozó
technikai dolgozó
technikai dolgozó
gondozó-ápoló
gépkocsivezető
segédmunkás (közterület)
segédmunkás (közterület)
segédmunkás (közterület)
gyermekfelügyelő, ped.asszisztens
dajka

9233
3910
8323
9239
9239
9239
3513
8416
9239
9239
9239
3410
5221

létszám*
(fő)

nem
igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem
igen
nem

Mindösszesen:

5
4
2
55
55
6
4
2
13
13
5
6
1

171

bér¹
(Ft)
555 750
629 352
314 676
4 168 348
4 075 500
783 345
629 352
314 676
985 246
963 300
652 788
944 028
130 558

15 146 920

Igényelt támogatás
közvetlen
járulék²
költség³
(Ft)
(Ft)
75 026
84 963
42 481
562 727
550 193
105 752
84 963
42 481
133 008
130 046
88 126
127 444
17 625
2 044 834

16 000
125 500
117 500
20 000
10 000
55 900
54 600
37 000
3 500
7 000

447 000

A tervezett foglalkoztatás
mindösszesen
(Ft)
630 776
714 315
373 157
4 856 575
4 743 193
889 097
734 315
367 157
1 174 154
1 147 946
777 914
1 074 972
155 183
17 638 754

kezdete
2011.02.01
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17
2011.03.01
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17
2011.03.01
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17

vége
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.03.16
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.03.16
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30

Gyomaendrőd, 2011. január 6.
Várfi András
polgármester
* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni.
¹ A támogatás alapjaként a mindenkor hatályos minimálbér, illetve szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a mindenkor hatályos garantált bérminimum
munkaidő arányos, azaz 4 órás munkaidőre járó része vehető figyelembe. Az igényelhető támogatás a költségek 95%-a.

² A támogatás keretében a munkaadót terhelő, az 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott nyugdíjbiztosítási, valamint egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék számolható el. Támogatásként a fenti kedvezménnyel csökkentett járulékok 95%-a igénylehető.
³ Közvetlen költségként legfeljebb a munkabérhez és járulékaihoz igényelt összeg 5%-ának megfelelő támogatás igényelhető. Amennyiben a foglalkoztató ÁFA levonási
joggal rendelkezik, és azt érvényesíti is, úgy a költségek ÁFA nélküli összege igényelhető.
º Az időtartam 2-4 hónap lehet.

időtartama
(hó)º
3 hó
3,5 hó
3,5 hó
2 hó
2 hó
3,5 hó
3,5 hó
3,5 hó
2 hó
2 hó
3,5 hó
3,5 hó
3,5 hó

II/3. melléklet
A munkáltató nyilatkozatai
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit
teljesítem, vagyis:
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével
rendelkezem.

2. Nyilatkozom, hogy az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre vonatkozóan
normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök.
3. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg
nem nyújtottam be

benyújtottam

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. kijelentem, hogy áfa levonási joggal
- nem rendelkezem.
- rendelkezem, de nem érvényesítem.
- rendelkezem és érvényesítem azt.
5. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb –
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény
szerinti adósságrendezési eljárás alatt
áll

nem áll.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya
alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.
6. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a
kirendeltség által kiközvetített bérpótló juttatásra jogosult személyt foglalkoztatom.
7. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot a
hatósági szerződés aláírásakor átadom.
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által záradékolt, beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.

8. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (a továbbiakban: Áht.) 15. §ában meghatározott feltételeinek megfelelek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok
fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

9. Nyilatkozom, hogy az Ámr. 121. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet
teljesítem, amennyiben a 120. § (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) pontjaiban meghatározott
bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül
köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak.

10. Nyilatkozom, arról, hogy az Áht. 13/A. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem
benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-,
vám-, illeték-, járuléktartozás)
van

nincs

11. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony

fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a kincstár és az állami
adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóságok) jogosultak az Áht. 18/C.
§ (14) bekezdésében meghatározott adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely,
adószám, adóazonosító jel) a kezelésére. A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között
az adatcsere elektronikus úton történik.
12. Tudomásul veszem, hogy a kincstár vagy a támogató – az Áht. 13/A.§ (5) és (6)

bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – az Áht. 18/C.§ (14) bekezdésben
felsorolt adatokat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel)
szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére.
13. hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 122.
§ (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáférjenek
14. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül. A visszatartás a
hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti.
Államháztartáson kívüli pályázó további nyilatkozata
15. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett
nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése
miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a pályázat
elutasításra kerül.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk
és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.
Gyomaendrőd, 2011. január 6.
Várfi András
polgármester

II/4. melléklet

Adatlap rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatási döntésről
I. Kedvezményezett adatai
1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ..............................
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):
6 Megnevezése: települési önkormányzat
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági
őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó
árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és
középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves
beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján
történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése
a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.
Adóalany
1 Igen= 1 Nem= 0
Az igénylő neve (M): Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az igénylő székhelye, irszám:

5 5 0 0

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

.
KSH Gazdálkodási forma kód:
3 2 1
Az igénylő adószáma(M)
(2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):

1 5 3 4 6 6 1 4

2

0 4

Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10
hosszúságban):
Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész
Társpályázó minősítése:
Támogatásban részesülő = 1
Közreműködő = 2
Támogatásból részesülés %-a:
,
1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai
Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
...........................................................................................................
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése:
..........................................................................................

Egyéb tag = 3

19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára
Dr. Csorba Csaba jegyző
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 köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. Évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 34.§ (1) bekezdése szerint a
köztisztviselő munkateljesítményét a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott
teljesítmény követelmények alapján kell értékelni. A helyi önkormányzat esetében a teljesítmény követelmények
alapját képező célkitűzéseket a képviselő-testület állapítja meg. A helyi önkormányzatok esetében a jegyző évente
határozza meg, a köztisztviselő teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó teljesítménykövetelményeket a képviselőtestület által meghatározott célkitűzések alapján. A minősítés elkészítése során fel kell használni az éves
teljesítményértékelések megállapítását is. A Ktv. a teljesítmény-értékelés tartalmi és módszertani kérdéseiről
részletesen nem rendelkezik.. A megállapított teljesítmény-követelmények figyelembevételével legkésőbb a tárgyév
végéig értékeli a jegyző a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét. A jegyző esetében a polgármester állapítja
meg a tárgyévre vonatkozó teljesítmény-követelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a
képviselő-testületet.
A kiemelt célok egyértelmű meghatározása megalapozza az egyéni teljesítmény-követelményeket, amelyek
értékelése nélkül nem kerülhet sor a köztisztviselők alapilletményének eltérítésére. A Ktv. 43.§ (4) bekezdése
alapján ugyanis a jegyző át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül az
egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó
alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
A kiemelt célok megállapításához kapcsolódóan fontos jogi követelmény, hogy a képviselő-testület, illetőleg a
polgármester, a jegyző valamint a hivatal ügyintézője részére jogszabályban meghatározott államigazgatási hatáskör
tekintetében konkrét, utasításszerű feladatkijelölést nem határozhat meg.
A képviselő-testület által meghatározandó kiemelt célkitűzések rendszere
A köztisztviselői egyéni éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók
igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. A hivatali munka hatékonysága megkívánja, hogy
minden köztisztviselő úgy végezze a napi szakmai munkáját, hogy az a mindenkori önkormányzat szándékaival,
kitűzött közigazgatási céljaival összhangban legyen. A kiemelt célok meghatározásához külön csoportosítottuk az
önkormányzat egészének működésére (átfogó célok), az egyes alaptevékenységi területekre (tevékenységi célok),
az alaptevékenység ellátását segítő, kiszolgáló tevékenységekre vonatkozó célokat (funkcionális célok), valamint az
eseti célokat.
I.
Az Ötv. 1.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat szervezetét működési rendjét önállóan alakítja ki. A fentiek
alapján az 2011. év legfontosabb célkitűzése a képviselő-testület működését szabályozó szervezeti és működési
szabályzat felülvizsgálata és a szükséges változások keresztülvezetése. A követelmény megállapításával érintett
időszak egyik legfontosabb feladata az informatikai rendszer fejlesztéséből adódó feladatok megoldása.
Folyamatosan biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló informatikai eszközökkel hatékonyabbá és
eredményesebbé váljon a képviselő-testületi munka. Az ÁROP pályázat keretében tovább fejlesztett döntés
támogató elektronikus rendszer minden funkciója kerüljön maximálisan kihasználásra, így a választópolgárok az
interneten keresztül széles körben követhessék nyomon a testületi munkát és az ott hozott eredményeket.
Biztosítani kell, hogy a képviselők az elektronikus úton, rendszerezett az SZMSZ követelményeinek és a jogszabályi
előírásoknak mindenben megfelelő előterjesztéseket kapjanak. Szintén az ÁROP pályázat keretében megvalósuló
önkormányzati honlap szolgáltatásait, minél szélesebb körben kell felhasználni a közérdekű adatok közzé tételére. A
tárgyévben meg kell teremteni az elektronikus adóbevallás feltételét az iparűzési és az idegenforgalmi adó területén.
II.
A 2011-es évben figyelemmel a költségvetési koncepcióban már megmutatkozó hiányra, ki kell alakítani az
önkormányzat anyagi erőforrásaihoz igazodó intézményi struktúrát, mely biztosítja a feladatok eredményes és
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hatékony ellátását. Költséghatékonyabbá kell tenni az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságok működését. A testületi döntések előkészítése során külső szakértők igénybevételével biztosítani kell a
megfelelő az adott döntési alternatívák kockázatát is bemutató előterjesztések készítésére.
III.
Az önkormányzati választásokat követő hat hónapon belül a feladatellátásban részt vevő szervezetek struktúrájának
átalakításával párhuzamosan ki kell dolgozni az önkormányzat gazdasági programját, illetve felül kell vizsgálni a
vagyongazdálkodás célkitűzéseit. A döntés előkészítésében az egyes szervezeti egységeknek biztosítani kell a
tények objektív bemutatását, és az egyes célkitűzések kockázatainak bemutatását.
IV.
Ki kell alakítani a megváltozott közcélú foglalkoztatáshoz igazodó szervezeti struktúrát, és lehetővé kell tenni, hogy a
jogszabályban foglalt együttműködési kötelezettségüknek minél többen tudjanak eleget tenni. A közcélú
foglalkoztatás terén figyelemmel a belső ellenőrzés megállapításaira is ki kell alakítani az átlátható és könnyen
ellenőrizhető a jogszabályi követelményeknek megfelelő elszámolási rendszert. A közcélú foglalkoztatás
ellenőrzésével eredményesebbé kell tenni a feladatellátást.
V.
A nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények ellenőrzésével biztosítani kell a színvonalas a megfelelő
esélyegyenlőséget teremtő feladatellátást. Az elfogadott minőségirányítási rendszer alkalmazásával kapcsolatos
erre az évre háruló feladatokat el kell végezni, és el kell érni, hogy az itt meghatározott minőségi követelményeknek
minden szolgáltatásban részt vevő megfeleljen
VI.
A kisebbségi és időközi önkormányzati választások jó színvonalú előkészítése.
VII.
A belső ellenőrzés és a FEUVE folyamatos alkalmazásával javítani kell a hivatali munka színvonalát. A jogszabályi
környezet a hivatali munka jelentős területein megváltozott. Törekedni kell a megváltozott szabályok gyors
feldolgozására és alkalmazására. Az ellenőrzések során a jogszabályok helyes alkalmazására és az eljárási
határidők betartására fokozott figyelmet kell fordítani. A hatósági munka során az ügyfeleket jogaik érvényestésében
és kötelezettségeik teljesítésében a honlapon keresztül is segíteni kell, naprakész iratminták és ügymenetmodellek
közzé tételével. Az egyes szervezeti egységeken belül ügyfélfogadási pontok kialakításával kell javítani az
ügyfélfogadás színvonalán.
VIII.
A városüzemeltetés területén a személyi állomány stabilizálódásával meg kell teremteni az elnyert pályázatokhoz
kapcsolódó beruházások jó színvonalú megvalósítását, a gyors és hatékony elszámolást.
IX.
Figyelemmel a költségvetési korlátokra az önkormányzat adó és egyéb pénzügyi követeléseivel kapcsolatban meg
kell teremteni az eredményes követelés érvényesítés rendszerét.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a döntési javaslat elfogadását javsolja a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"2011-es évre a köztisztviselőkkel szemben előírt teljesítménykövetelmények"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. 34.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elfogadja a 2011-es évre a köztisztviselőkkel szemben előírt
teljesítménykövetelmények alapját képező célkitűzéseket.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület 2011. évi munkatervére vonatkozó javaslatot. Az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV tv. 12. §-hoz fűzött kommentár szerint a testületnek nem kötelező munkatervet elfogadni. A fenti
jogszabályban erre vonatkozó jogszabályi előírás nem található. Az Ötv. szerint erre vonatkozó szabályokat a
Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályában alkothat. A fentieknek megfelelően figyelemmel az
SZMSZ-ben foglaltakra, összeállításra került a testület 2011. évi munkatervének javaslata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a Képviselő-testületi
ülés napirendi pontjaira a Képviselő-testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot, és a munkatervet a testület
szabadon módosíthatja.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Munkaterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervet az előterjesztés mellékletét képező tervezet
szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban
foglaltakra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2011. évre
Január 27.
- 2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Lévai Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
1. Valamennyi bizottság
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-2011. évi közfoglalkoztatás megtervezése
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi építészeti örökség védelméről szóló helyi rendelet második fordulós vitája
Hivatali felelős:
1) Kmetykó János főépítész
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzati beruházások rendjéről szóló 8/2007.(II.26.) Gye.Kt. rendelet hatályon kívül
helyezése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Az 5/1995.(III.2.) KT. sz. rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Megyerii László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1)
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló az Államreform Operatív Program keretein belül megvalósuló szervezetfejlesztésről
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló a 2010-ben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Állattartási rendeletmódosítás II. forduló
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
3) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. temető felújítási kérelme
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató a folyamatban levő beruházásokról
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Kürtiné Erdősi Klári köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Csomópont pályázat (Endrőd, szarvasi és mezőtúri út kereszteződése)
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-KEOP pályázat régi szeméttelep rekultivációja
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaendrőd 3480/2, 3482/3, 15226, 15318 és 16092 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba
kérése
Hivatali felelős:
1) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Zöldpark Kft. Felügyelő bizottság ügyrendje
Hivatali felelős:
1) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Intézményvezetők vezetői pótlékának módosítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Lévai Éva személyzeti előadó
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Kner Nyomdamúzeum támogatása 2011-ben
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
2) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítás első fordulós vitája
Hivatali felelős:
1. Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Február rendkívüli testületi ülés
- 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
3.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
4.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság

- Könyvvizsgálói feladatok adása
Hivatali felelős:
1) Várfi András polgármester
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Belvíz elleni védekezésről, annak költségeiről beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság

Február 24.
- „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról jelentés
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2010.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Óvodai és iskolai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági, idegenforgalmi) támogatásban
részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Szilárd települési hulladék szállítás díjának meghatározása
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A polgármester 2011. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1) Lévai Éva köztisztviselő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, az egyes intézményeket érintő
célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapítvány Alapító Okiratának
módosítása, figyelemmel néhai Pap Zsigmond hagyatékára
Hivatali felelős:
1) Dr. Szonda István intézményvezető
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (történhet több lépcsőben nagyobb körű
társadalmi egyeztetést követően)
Hivatali felelős:
1) Osztályvezetők, aljegyző, jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló munkatervének
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése,
és munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő
díj megállapításáról és az anyakönyvvezetőt megillető díjazásról szóló rendelet-tervezet
Hivatali felelős:
1) Tímárné Binges Irén osztályvezető
Tárgyaló bizottság:

1) Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vállalkozásfejlesztési Alap szakmai beszámolójának elfogadása
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Poharelecné Rácz Ildikó köztisztviselő
2) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évben megrendezendő Önkormányzati rendezvényekről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendeletmódosítás második forduló
Hivatali felelős:
1. Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Hivatali felelős:
1. Osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Március 31.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Tímárné Binges Irén osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Hivatali felelős:
1) Tóthné Varga Beáta köztisztviselő
2) Kiss Ildikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2010. évi közbeszerzési tervről
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2011. évben benyújtandó pályázatok (tárgy, ütemezés) illetve tájékoztatás adása a már benyújtott
pályázatokról, figyelemmel az új Széchenyi tervben foglaltakra is
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam nagyságáról (2010. évi) tájékoztatás
adása
Hivatali felelős:
1. Pénzügyi tanácsadó
2. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Ipari csarnok építéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1) Egeresi András ügyvezető
2) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, az egyes intézményeket érintő
döntések meghozatala, figyelemmel a koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekre is.
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
5) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
6) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Bérlakás gazdálkodással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
2) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzati gazdasági társaságok racionálisabb működését szolgáló döntések meghozatala
Hivatali felelős:
1) Megbízás alapján külső jogi szakértő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző

3) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
4) Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság
-A szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. változásából adódó helyi szociális tárgyú rendeletek
felülvizsgálata és módosítása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vállalkozásfejlesztési alapra pályázat kiírása
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Április 28.
- Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2011. évi üzleti terv elfogadása, prémium
feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2011. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője

Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2010. évi működéséről, 2011. évi
üzleti terve
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás
megállapítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Liszkai Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, lezárt hulladéklerakó telep rekultivációjáról szóló
pályázatról beszámoló.
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
3.) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Vízi közmű társulás megszűnéséből adódóan átvett, valamint az út közműfejlesztésből adódó,
mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a
mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Koloh László kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2011/2012-es tanévben fizetendő térítési és tandíj
összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Hevesi Nagy Anikó Intézményvezető
2) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Beszámoló 2011 első negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Május 26.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam 2011. első negyedévi alakulásáról
tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1. Pénzügyi tanácsadó
2. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) dr. Szonda István kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Köztestületi Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba megbízott parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Közlekedési koncepció felülvizsgálata, áttekintése
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpár úttervezésekről, csomópont pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a település egészséges ivóvízzel való ellátásának
áttekintése, figyelemmel a társulások működésére.
Hivatali felelős:
1) Hornok Béla igazgatósági tag
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Belvíz VII-es ütemről beszámoló, önkormányzati tulajdonban lévő holtágak üzemeltetési
feladatainak áttekintése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló az IKKTSZ beruházásról, a működési költségekre előzetes költségvetési terv készítése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Június 24.
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2011. januártól-áprilisig terjedő időszak
vonatkozásában
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Munkaügyi Központ tájékoztatója, a település munkanélküliségi helyzetéről, a közfoglaltasról
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság

2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Informatikai koncepció felülvizsgálata elektronikus ügyintézés áttekintése
Hivatali felelős:
1) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évi Vállalkozásfejlesztési alapra beérkezett pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Enyedi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Költségvetési intézményeknél, (oktatási, kulturális) és a gazdasági társaságoknál tett
átszervezésekről jelentés adása
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Tótné Rojik Edit köztisztviselő
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Oktatási intézményekben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok engedélyezése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:

1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1 ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Július

SZÜNET

Augusztus 25.
- 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi Bizottság
- Önkormányzattól állandó megbízást kapott önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója (igazgatósági tagság, felügyelő bizottság, társulatok)
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2011. évi érettségi
vizsga eredményéről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Dr. Kovács Béla Igazgató
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
Hivatali felelős:
1.) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló 2011 második negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1.) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam 2011. második negyedévi alakulásáról
tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1) Pénzügyi tanácsadó
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- 2011. évi pályázatok I. félévi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Hornok Réka köztisztviselő
2) Dobó Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Óvodák, és az oktatási intézmények intézményvezetőinek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Varju Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság
- Ipari park helyzetéről beszámoló
Felelős:
1.) GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság

Szeptember 29.
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Úszásoktatás támogatása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- ÖMIP felülvizsgálata, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról,
annak szervezeti változásáról
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Belvíz beruházás VII. ütemben megvalósult művek üzemeltetésének kérdése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Október 27
- Az önkormányzat 2011. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Egészségügy helyzetéről beszámoló (terület-ellátási kötelezettségekről, rendelési idők, szakellátás,
ügyelet)
Felelős:
1.) Intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Köztestületi Tűzoltóság beszámolója (minősítés eredményének ismertetése)
Hivatali felelős:
1) Omiliák Csaba megbízott parancsnok
Véleményező bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Liget Fürdő Kft beszámolója az idegenforgalmi szezonról, önkormányzati támogatás
felhasználásáról
Felelős:
1) Kft. ügyvezető igazgatója
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Temető, holtág üzemeltetési valamint útkezelői feladatok teljesítéséről beszámoló
Felelős:
1) Kft. ügyvezetője
2) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Települési esélyegyenlőségi terv koncepciójának megvitatása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
3) Lévai Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- Ipari csarnok hasznosítása
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló 2011 harmadik negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata és adóbeszedési feladatok teljesülése, figyelemmel a
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokra is
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság

November 24
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
-2012. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Közművelődési, Közgyűjteményi Turisztikai és Szolgáltató Intézmény beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Dr. Szonda István intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Tájékoztató az önkormányzat által kibocsátott kötvény felhasználásának, hozamának alakulásáról
(2011. harmadik negyedév vonatkozásában)
Felelős:
1) pénzügyi tanácsadó
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati kiírására beérkezett pályázatok
elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Tóth Katalin
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Tóth Katalin
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

December 22
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2012. évi szolgáltatási díjak meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a 2011 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság

- Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2011. januártól-novemberig terjedő időszak
vonatkozásában
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
-2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló 2011 negyedik negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a "Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön" c.
projektről
Hornok Réka, Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008 októberében pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program
pályázati felhívásai között meghirdetett ÁROP-1.A.2 kódszámú a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című
pályázati felhívás alapján a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése érdekében.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az Európai Unió támogatásával történő szervezetfejlesztés összes
költsége 21 450 080 Ft, melyhez az Európai Unió az Államreform Operatív Programon keresztül 19 734 073 Ft
támogatást nyújt, a fennmaradó összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2009.-2010. évi költségvetéséből
biztosította. A kivitelezés 2009.06.01-én kezdődött meg.
A megvalósítás 2010. november 30-val fejeződött be, a pályázatban megjelölt határidőnek megfelelően, jelenleg
folyamatban van a projekt pénzügyi és szakmai elszámolása. Az Államreform Operatív Program keretében
megvalósuló szervezetfejlesztési projektek esetében akkor tekinthető ténylegesen lezártnak egy projekt, ha az
érintett szervezet belső eljárásrendjét érintő módosításról döntés születik. Jelen projekt tehát a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásával zárulhat
le, hiszen a fejlesztés kapcsán bekövetkezett módosítások a szervezet belső működési szabályzatába kerültek
beépítésre.
A „Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című projektünk két nagy részből tevődött össze: egyrészt a hivatal
alkalmazottainak képzését, másrészt informatikai beruházásokat foglalt magába.
A szervezetfejlesztés célja új szervezési – működési kultúra széleskörű elterjesztése a Polgármesteri hivatalban
elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda
hozzáállás és a költséghatékonyság elterjesztésével, megerősítésével.
Ennek érdekében, a projekt keretein belül, sor került egy szervezetfejlesztési tanulmány elkészítésére. Ez a
helyzetfelmérő tanulmány nyújtott alapot a további szervezetfejlesztésre, a szükséges képzések kiválasztására.
A szervezetfejlesztési rész keretében az alábbi képzések valósultak meg:
- Szervezetfejlesztési tanácsadás- az információáramlás korszerűsítése
- Teljesítményértékelés értékelőknek, értékelteknek
- Együttműködési tréning
- Célkitűzés, célmegerősítés, döntéshozatal
- Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
- Projektmenedzsment
- Kapcsolati menedzsment, PR
- Ügyfélkapcsolati menedzsment
- Stratégiai menedzsment
A képzések során szerzett tapasztalatokat a Hivatal alkalmazottai a mindennapi munkájuk során sikeresen
alkalmazzák. A megszerzett ismeretek beépítésre kerültek a Polgármesteri Hivatal működési folyamataiba is. A
képzéseken résztvevő alkalmazottak a munkaterületüknek megfelelően lettek kiválasztva az egyes tréningekre. (Pl..
a Projektmenedzsment tréningen a pályázatíró csoport, valamint az önkormányzati projektek vezetője vett részt, míg
az Ügyfélkapcsolati menedzsment képzésen a Humánpolitikai, a Hatósági, a Városüzemeltetési, az Adó és
Pénzügyi Osztályok illetékes, ügyfelekkel foglalkozó kollégái vettek részt).
A projekt másik nagy egységét képezte a korszerű informatikai rendszer kiépítése, amely azonban nem vált teljesen
külön a szervezetfejlesztéstől, a folyamatok egymásra épültek. Az informatikai fejlesztések keretein belül: az
Elektronikus Döntéstámogató Rendszer (EDTR), a Polisz 2000 Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag
továbbfejlesztett változatának bevezetésére, a SeQuence Ügyfélhívó rendszer kiépítésére, valamint új internetes
portál kialakítására került sor.
A megvalósított fejlesztések nemcsak önmagukban jelentenek fontos előrelépést, egymással is szoros kapcsolatban
állnak: az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer bevezetése nemcsak a döntési mechanizmusok fejlesztéséhez
kapcsolódó informatikai fejlesztés, hiszen az új portál kialakításával, a rendszer lehetőséget teremt a nyilvánossági
követelményeknek való azonnali megfelelésnek.
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A projekt keretében megvalósult fejlesztések már önmagukban is jelentősek, ugyanakkor lehetőséget teremtenek
további fejlesztésekre, illetve megalapozzák azokat. Ezen fejlesztések teremtették meg az alapját a Képviselőtestületi döntések elektronikus úton történő átadásának, ugyanakkor a jövőben további fejlesztési lehetőségeink
nyilnak az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan is.
A projekt megvalósításával a Polgármesteri Hivatalban az alábbi négy eljárásrend működésében történt jelentős
változás:
1)
A döntési mechanizmus fejlesztése
a)
általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése, a stratégiai menedzsment erősítése
b)
a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés
eredményességét segítő mutató javítása érdekében
c)
ügyfélszolgálati tevékenység ellátásának javítása
d)
rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása
e)
a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása
f)
a hivatalon belüli koordinációs funkciók színvonalának növelése
g)
az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
h)
az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának
korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
i)
a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése
j)
szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
k)
a projekt szemlélet megerősítése
2)
A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (az eljárás összegzéséről külön tanulmány is
készült)
a)
pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
b)
stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
c)
a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
d)
pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
3)
A partnerség erősítése
a)
a szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a
döntések nyilvánossá tételére
b)
a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
c)
partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba
4)
a)
b)
c)

Nyilvánosság
a Hivatal új portáljának létrehozása
interaktív felületek kialakítása
az e-ügyintézés első szintű előírásainak teljesítése

Ezen felülvizsgált és átalakított folyamatok a megvalósítás során a Polgármesteri Hivatal működési rendjének
részeivé váltak, az alkalmazásukból adódó változtatások a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek. A szervezetfejlesztési projekt a fejlesztéssel
érintett szervezet belső eljárásrendjének módosításáról szóló döntés meghozatalával válik befejezetté,
elszámolhatóvá.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a „Polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése Gyomaendrődön” ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 sz. projektről készített beszámolót elfogadni
szíveskedjen!
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság az
ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 azonosító számú, „Polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése Gyomaendrődön” című projektről készített beszámoló
elfogadását és a belső eljárásrendben bevezetett változtatások jóváhagyását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az
ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 azonosító számú, „Polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése Gyomaendrődön” című projektről készített beszámoló
elfogadását és a belső eljárásrendben bevezetett változtatások jóváhagyását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
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Döntési javaslat
"Beszámoló a "Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Gyomaendrődön" c. projektről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 azonosító számú, „Polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése Gyomaendrődön” című projektről készített beszámolót elfogadja, a belső eljárásrendben
bevezetett változtatásokat jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról
Hornok Réka, Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évben összesen 4 db pályázatot nyújtott be, illetve megvalósításra került
további öt, 2009. évben megpályázott projekt is.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány közreműködésével Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Öregszőlőben
kialakítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megépítése és működtetése érdekében. Gyomaendrőd, a
címbirtokosi cím elnyerése után a beruházási pályázaton is támogatásban részesült. A projekt közbeszerzési
eljárása lezajlott, az építési beruházás megvalósítása megkezdődött. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
működtetésének beindítására 2012. január 1-től kerülhet sor.
Nyertes Önkormányzati projektek 2010. évben:
Ssz. Pályázati cél
Támogató szervezet
Támogatás (Ft)
1.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DélHivatalának komplex akadálymentesítése alföldi Operatív Program
11 841 300
A projekt során a fizikai akadálymentesítés magában foglalta egy akadálymentes felvonó elhelyezését a Pénzügyi és
Adó Osztálynál, az indokolt helyeken küszöbök, nyílászárók, burkolat cseréjét. Az infokommunikációs
akadálymentesítés keretei között indukciós hurkok, tájékoztató táblák használata teszi könnyebbé az
ügyfélszolgáltatást ügyfél és ügyintéző számára egyaránt.
2.
Városi örökség megőrzése és
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Délkorszerűsítése Gyomaendrődön
alföldi Operatív Program
50 000 000
A projekt magában foglalta a Polgármesteri Hivatal belső homlokzatának, valamint a Gimnázium könyvtár
épületének homlokzat felújítását, nyílászárók cseréjét, a Városháza tetőfelújítását, a Szabadság tér és a Hantoskerti
–holtág parti sétány rekonstrukcióját.
3.
Településőrök foglalkoztatása
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
4 800 560
A pályázat lehetőséget nyújtott az Önkormányzatának, hogy 4 fő településőrt foglalkoztasson, 1 éven keresztül. A
településőrök feladata a közterület felügyelő munkájának segítése volt.
4.
Térségi összefogás a közösségi
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Délközlekedés feltételeinek javításáért a
alföldi Operatív Program
Szarvasi Kistérségben
24 313 903
Szarvas Város Önkormányzatának gesztorságával megvalósuló projekt keretében Gyomaendrődön, Hunyán és
Szarvason buszmegállók/ buszfordulók építésére, illetve felújítására kerül sor (városunkban 7 új buszmegálló
építése, 6 meglévő felújítása). Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
5.
Kerékpárhálózat fejlesztése
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Dél142 252 322
Gyomaendrődön a közintézmények
alföldi Operatív Program
biztonságosabb megközelíthetősége
érdekében
A projekt keretei között nyílt lehetőség a meglévő kerékpárutak folytatásaként 2,5 km új kerékpárút szakasz
megépítésére a Fő úton, illetve a Bajcsy Zs. utcán.
6.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Önkormányzati Minisztérium
Általános Iskola alapinfrastruktúrájának
fejlesztése
11 350 000
A beruházás tárgyát képezi az alsó tagozatos iskolaépület nyílászáróinak cseréje, a homlokzat és a zárófödém
utólagos hőszigetelése, valamint a felső tagozatos iskolaépületben lévő 2 db leány és 2 db fiú vizesblokk komplett
felújítása.
7.
Belvíz VII. ÖM rendelet
Önkormányzati Minisztérium
82 459 000
A megvalósítandó beruházás az alábbi projektelemeket foglalja magában: Besenyszegi település részen
belvízrendezés, vasúti pálya melletti záportározók rendbetétele, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítása, a
Németzugi soron drénszivárgó készítése, Görbekút-Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna
egy szakaszán (Apponyi és Szabadság utca között) mederburkolat építése.
8.
Érdekeltségnövelő támogatás - " A
Oktatási és Kulturális Minisztérium
249 000
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Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény
technikai, műszaki eszközállományának
gyarapítása"
A pályázat lehetőséget teremtett, hogy – hasonlóan a 2008-ban az Endrődi Közösségi Házban megvalósított
eszközbeszerzéshez – a Katona József Művelődési Központ részére hangtechnikai eszközöket szerezzünk be.
A vizsgált időszakban a Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat érdemi bírálatra megfelelően
előkészített volt.
A fent ismertetett projektek mellett Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelentkezett a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által meghirdetett „Szakmai gyakorlat felsőoktatási intézmények hallgatói számára” című
programra, így 3 fő részére biztosított gyakorlati helyet Önkormányzatunk, a foglalkoztatás költségeit pedig a BMTT
viselte.
Az Önkormányzati Intézmények által benyújtott pályázatok összesítése is megtörtént, mely 2010. évben az alábbiak
szerint alakult:
Intézmény neve
Benyújtott
Nyertes/folyamatban lévő
Támogatás
pályázatok
pályázatok száma
összesen (Ft)
száma
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2
2/0
2 724 000
Térségi Szociális Gondozási Központ
4
4/0
1 146 549
Térségi Humánsegítő Központ
3
2/1
300 000
Városi Egészségügyi Intézmény3
2
0/0
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
1
1/0
300 000
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
15
6/3
2 864 600
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
3
0/2
2010. évben tehát az Önkormányzat és intézményei által elnyert pályázati támogatás mindösszesen 101 493 149 Ft
(intézmények nélkül 94 058 000 Ft) volt. A tavalyi év során több olyan támogatott projekt is megvalósult, melyekre
még 2009. évben nyújtott be pályázatot az önkormányzat, de a tényleges kivitelezésre és a pénzügyi teljesítésre
2010. évben került sor. Ezen áthúzódó beruházások összköltsége 264 968 976 Ft, támogatástartalma pedig 233 208
085 Ft volt.
A Projektmenedzseri Iroda által 2010. évben végzett, további főbb feladatok:
- Közreműködés, kapcsolattartás az ÁROP program keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztését érintő pályázathoz kapcsolódóan.
- Nyertes pályázataink esetében támogatási szerződést kötöttünk, illetve elkészítettük azok elszámolását és a
szükséges beszámolókat. Jelentéseket készítettünk a Képviselő-testület felé a korábban benyújtott pályázatokkal
kapcsolatosan.
- Az uniós pályázatokhoz kapcsolódóan biztosítottuk a szükséges nyilvánosságot, elkészítettük a kapcsolódó
sajtóanyagokat.
- Részt vettünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány ’Mindenki ebédel 2010’ programjának előkészítésében,
lebonyolításában, nyomon követésében. (Jelenleg nincs információ arra vonatkozóan, hogy 2011-ben folytatódik-e a
program.)
- Segítséget nyújtottunk az önkormányzat intézményei által benyújtandó pályázatok esetében.
- A Körös-szögi Kistérség munkaszervezetével folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, adatot szolgáltattunk egyes
koncepciók, statisztikák elkészítéséhez, kistérségi pályázatok elkészítésében közreműködtünk.
- Részt vettünk a LEADER programban, az azzal kapcsolatos információ-szolgáltatásban, kapcsolattartásban.
- Valamennyi uniós projektünk működtetés alatti éves utánkövetési jelentését megküldtük az érintett közreműködő
hatóságok felé. Ezeket a hatóságok ellenőrizték, hiányosságokat nem állapítottak meg, a jelentéseket elfogadták.
- SAPARD - Gyomaendrődi mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése c. projekt esetében az 5 éves fenntartás
végén elkészítendő zárójelentés megküldésre került, a Támogató hatóság a projektet lezárta.
- Lebonyolítottuk az előzetes, közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzéseket, ezek dokumentációját előkészítettük.
Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek:
- TEUT 2009 – Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés
- TEKI 2008 – Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- CÉDE 2009 – Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle
- TEKI 2009 – Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés
- DAOP-2008-3.1.1/B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- LEADER rendezvény pályázat – XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a rendezvény alatt
- DAOP-2009-4.3.1: Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése: Záró ellenőrzés
- AVOP-2004-3.2.21: Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út építése Öregszőlőben: utóellenőrzés
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Az ellenőrzések alkalmával a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos dokumentumok
megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok még
nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen dokumentumok megküldésével a hatóságok
teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent megfelelőnek találtak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Kistérségi Iroda 2010. évi beszámolóját
elfogadni szíveskedjen!

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
2010. évben benyújtott pályázatokról, illetve a Kistérségi Iroda 2010. évben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 2010.
évben benyújtott pályázatokról, illetve a Kistérségi Iroda 2010. évben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évben benyújtott pályázatokról, illetve a Kistérségi Iroda
2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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ÖNKORMÁNYZAT

Ssz

Pályázati cím
megnevezése

2010

Pályáztató szerv

Gyomaendrőd Város
1 belterületi csapadékvízelvezetés VII. ütem

Önkormányzati
Minisztérium

"Spread of active
participation,
2 popularizing sport
events" - Testvérvárosi
találkozó

Pályázati
keret neve

5/2010.(I.28.)
ÖM rendelet
alapján

Pályázatban
Eredmegjelölt
mény összes költség
(Ft) -(€)

A megvalósításhoz
biztosított saját forrás

Igényelt támogatás
2010
Kért

2011
Nyert

Kért

Nyert

77 459 000

77 459 000

Összes nyert

2010

NY

91 621 000

5 000 000

5 000 000

Education,
Audiovisual and Citizen's
Culture Executive Meeting
Agency

N

4 143,33 €

4 143,33 €

0

0

Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
3
Iskola Infrastruktúrális
fejlesztése

Önkormányzati
Minisztérium

1/2010. (I.19)
ÖM rendelet

NY

25 000 000

20 000 000

11 350 000

11 350 000

2 837 500

Érdekeltségnövelő
támogatás - " A
Közművelődési Közgyűjteményi és
4 Turisztikai Szolgáltató
Intézmény technikai,
műszaki
eszközállományának
gyarapítása"

Oktatási és
Kulturális
Minisztérium

4/2004. (II. 20.)
NY
NKÖM rendelet

249 000

249 000

101 000

94 058 000 Ft

3 494 500 Ft

ÖSSZESEN:

Nem releváns

116 621 000 Ft

Nem releváns

25 000 000 Ft

16 599 000 Ft

77 459 000 Ft

77 459 000 Ft

82 459 000

556 000

2011

8 606 000

8 606 000 Ft

2009. év során benyújtott, 2010. évben megvalósult, illetve jelenleg is folymatban lévő projektek:

1.

2.

3.

4.

5.

DAOP-20094.3.1 Egyenlő
NY
esélyű
hozzáférés a
közszolgálatho
DAOP-20095.1.2.B A
városi örökség NY
megörzése és
korszerűsítése

Gyomaendrőd Város
Polgármesteri
Hivatalának komplex
akadálymentesítése

Váti Kht.
Békéscsaba
Területi Iroda

Városi örökség
megörzése és
korszerűsítése
Gyomaendrődön

Nemzeti
fejlesztési
Ügynökség Dél
alföldi Operatív
Program

Településőrök
foglalkoztatása

Igazságügyi és
Rendészeti
Minisztérium

_

Kerékpárút hálózat
fejlesztése
Gyomaendrődön a
Közintézmények
biztonságosabb
megközelíthetősége
érdekében

Nemzeti
fejlesztési
Ügynökség Dél
alföldi Operatív
Program

DAOP-20093.1.2/A
Kerékpárforgal
mi hálózat
fejlesztése

Térségi összefogás a
közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a
Szarvasi Kistérségben
(Megjegyzés: a
költségek csak
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatára
vonatkoznak, nem
tartalmazzák Szarvas és
Hunya települések
költségeit)

Nemzeti
fejlesztési
Ügynökség Dél
alföldi Operatív
Program

13 157 000

11 841 300

11 841 300

11 841 300

1 315 700

58 829 902

50 000 000

50 000 000

50 000 000

8 829 902

NY

4 800 560

4 800 560

4 800 560

4 800 560

0

NY

158 058 136

142 252 322

142 252 322

142 252 322

15 805 814

208 894 182

208 894 182

DAOP-20093.2.1/A
Közösségi
közlekedés
fejlesztése

NY

ÖSSZESEN:

30 123 378
264 968 976

24 313 903

24 313 903

24 313 903

24 313 903

24 313 903

233 208 085

5 809 475
25 951 416

5 809 475

2010. évi intézményi pályázatok
Nyert
Nem nyert
Elbírálás folyamatban
S. sz.

1.

Pályázó
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

2.

3.

Térségi Szociális
Gondozási Központ
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya

Pályázat célja/címe

Pályáztató szerv

Pályázati keret neve

Eredmény

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés támogatása

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés támogatás

NY

Alapfokú művészetoktatás
támogatása

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Alapfokú Művészetoktatás
támogatása

NY

Munkakörülmények tását szolgáló
tárgyi eszközök beszerzése

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Támogató szolgálat tárgyi
feltételeinek fejlesztése

NY

Összes
költség

Igényelt
támogatás

150 000

150 000

0

0

2 574 000

2 574 000

2 574 000

0

0

204 500

204 500

204 500

0

0

303 887

303 887

303 887

0

0

364 664

364 664

364 664

0

0

273 498

273 498

273 498

0

0

160 000

160 000

160 000

0

0

140 000

140 000

140 000

0

0

35 507 300

35 507 300

0

0

0

549 100

274 550

0

574 550

0

781 080

390 540

0

390 540

0

500 000

300 000

300 000

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Őszi Napsugár Idősek Otthona
tárgyi eszköz fejlesztése

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

Idősek tartós bentlakásos
intézményének kiegészítő
támogatása

NY

Rózsakert Idősek Otthona tárgyi
eszköz fejlesztése

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

Idősek tartós bentlakásos
intézményének kiegészítő
támogatása

NY

5.

Őszikék Idősek Otthona tárgyi
eszköz fejlesztése

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

Idősek tartós bentlakásos
intézményének kiegészítő
támogatása

NY

6.

Informatikai fejlesztési feladatok
támogatása

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Informatikai fejlesztési feladatok
támogatása

NY

Pszichológiai játékeszközök

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Pedagógiai szakszolgálat
szervezésének támopgatása

NY

"Kapu-program" a gyomaendrődi
fiatalok társadalmi integrációjának
elősegítéséért

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

TÁMOP-5.2.5

F

Gyermekegészségügyi eszközök
beszerzése

ING A Gyermekegészségügyért
Alapítvány

N

Informatikai eszközök beszerzése

Az Informatika Mindenkié
Alapítvány

N

"Céh, ipartestület, szövetkezet"
című kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap
Múzeumi Kollégiuma

Múzeumi kiadványok támogatása

NY

Balesetmegelőzés az
intézményekben

SZIMBA

SZIMBA Intézményi páláyzat

N

Társadalmi Megújulás Operatív
Program

F

6 445 105

6 445 105

F

922 520

922 520

Térségi Humánsegítő
Központ

8.

9.

10.

Városi Egészségügyi
Intézmény

11.

12.

Endrődi Tájház és
Helytörténeti
Gyűjtemény

13.

Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola

Egészségre nevelő és
Európai Szociális alap
szemléletformáló életmódprogram

Együtt a drog ellen

Kis Bálint Általános
Iskola
14.

15.

A Kis Bálint Általános Iskola
sportegyesület működésének
támogatására

ESZA Társadalom
Kábítószer-prevencióval foglalkozó
Szolgáltató Nonprofit Kft
szervezetek támogatása

NCA Dél-alföldi
Regionális Kollégiuma

Pályázat a kiemelkedő munkát
végző pedagógusok
Oktatási és Kulturális
teljesítményének elismerésére a
Minisztérium
Kis Bálint Általános Iskola és
Óvodában

Nemzeti Civil Alapprogram

NY

Teljesítmény motivációs pályázati
alap

Adatok Ft-ban
Egyéb forrás
Megnevezé
Ft
s

Intézményi
önerő

150 000

4.

7.

Elnyert
támogatás

1 120 000

500 000

100 000

1 119 000

1 119 000

1 119 000

más
államháztart
ási
220 000 támogatás

400 000

NY

1

0

0

2010. évi intézményi pályázatok
Nyert
Nem nyert
Elbírálás folyamatban
S. sz.

Pályázó

Pályázat célja/címe

Pályáztató szerv

Pályázati keret neve

Eredmény

Informatikai fejlesztési feladatok
Oktatási és Kulturális
támogatása - Kis Bálint Általános
Minisztérium
Iskola és Óvoda

Informatikai fejlesztési feladatok
támogatása

NY

Pályázat a Sportegyesület
működési költségeinek
támogatására

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Sport alap

NY

Pályázat "Zöld óvoda cím"
elnyerésére Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda - Százszorszép
Óvoda-

Oktatási és Kulturális
Minisztérium és a
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

Zöld óvoda cím 2010

NY

"A labda napja"

Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Tanács

Ifjúsági kezdeményezések
támogatása

NY

"Szép vagy alföld, legalább
nekem szép.." - tematikus tábor
szervezése a Dél-Alföldön

Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Tanács

Tematikus tábor

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

Kábítószer-prevencióval foglalkozó
szervezetek támogatása

N

18.

Egézségnevelési és
drogprevenciós program a Kis
Bálint Általános Iskola és
Óvodában

Szülőföld Alap

N

19.

Szülőföld Alap
"A barátság hete" - testvérvárosi Önkormányzati
együttműködés
együttműködési és
Informatika Kollégium

21.

"A barátság hete" - Nagyenyedi
csereüdültetés

Civil Alap

N

Társadalmi Megújulás Operatív
Program

N

24.

"Az élet legnagyobb dolga az,
hogy az eszedet fiatalon tartsd!"a pedagógiai kultúra
Nemzeti Fejlesztési
korszerűsítése, pedagógusok új
Ügynökség
szerepben a gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola és
Óvodában

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Társadalmi Megújulás Operatív
Program

25.

"Testünk a kert, akaratunk a
kertész"-Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvodában

Wesselényi Sportnap szervezése

Wesselényi Miklós Sport
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány páláyzata az ép
Közalapítvány
tanulókat foglalkoztató diáksport
egysesületek számára

16.

17.

26.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda pályázata

Gézengúz Alapítvány

Világfa a mi szemünkkel

Bookline.hu Nyrt

27.
28.

Összes
költség

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Adatok Ft-ban
Egyéb forrás
Megnevezé
Ft
s

Intézményi
önerő

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

0

750 000

750 000

500 000

0

0

"Zöld Óvoda"
cím elnyerése
208 000

208 000

145 600

0

0

397 125

397 125

0

132 375

0

3 500 000

3 500 000

0

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

0

300 000

300 000

100 000

0

0

12 000 000

12 000 000

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

0

N

N

F
340 000

A Gézengúz Alapítvány, a CocaCola Magyarország és a WWF
Magyarország támogatásával
pályázat óvodapedagógusok
számára

F

Bookline.hu Nyrt Zöldalma
pályázat

F

lakosságtól
átvett
50 000 pénzeszköz

250 000

0

1 000 000

1 000 000

0

0

82 809 779

81 234 689

7 435 149

1 567 465

40 000

eszközbeszerzés

Összesen:

2

0

0

440 000

23. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évben elindult, folyamatban levő beruházásokról az alábbi tájékoztatást adom:
Kerékpárút építése
A DAOP-2009-3.1.2/A, c. pályázaton a kerékpárút építésére 142 252 322 Ft összegű támogatást nyertünk. A
támogatási szerződést 2010. áprilisában kötöttük meg. Közbeszerzési eljárás során a Bükki Bánya Kft ( Szeged)
nyerte el a munkát. A kivitelezésre a szerződés megkötése után kerülhetett sor, a munkaterület átadása 2010. május
végén megtörtént. A műszaki ellenőri munkákat a WORK-METALL Kft (Kondoros) végezte.
A kivitelezés üteme nem volt megfelelő, az érdemi munkát többszöri felhívás, egyeztetés után kezdte el a vállalkozó.
A kerékpárút műszaki átadása 2010. december 17-én megtörtént.
A téli idő beállta miatt vannak elmaradt munkák, de ezek a kerékpárút használatát nem akadályozzák, tavasszal a
kivitelező elvégzi azokat.
A kerékpárút forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.
A kivitelezés során a rendkívüli időjárási körülmények következtében szükségessé vált talajcsere és stabilizálás
elvégzése, melyet a műszaki ellenőr pótmunka keretében rendelt el.
A pótmunka költsége: 3 316 720 Ft + 829 180 Ft = 4 145 900 Ft
Ezen költség akkor számolható el a pályázati támogatás terhére, ha a Közreműködő Szervezet azt jóváhagyja. Erre
vonatkozó kérelmünket a pótmunka elrendelése után megküldtük a Hatóság részére, elbírálása jelenleg folyamatban
van.
A kivitelezés 113.221.080,- Ft + ÁFA. Ezen felül felmerült költségek a tervek, engedélyezési eljárások,
közbeszerzések, pályázatkészítés díjai.
A kerékpárút építésnek nem minden építési munkarésze támogatott (jelzőtáblák, tereprendezés, vízelvezető
csatorna), így az önkormányzat saját ereje a beruházásban a következőképpen alakul:
A kivitelezési költség részletezése:
Nettó
Szerződött összeg
109 904 360 Ft
Elszámolható költség
98 733 580 Ft
NEM
Elszámolható
költség
11 170 780 Ft

Áfa
27 476 090 Ft
24 683 395 Ft

Bruttó
137 380 450 Ft
123 416 975 Ft

2 792 695 Ft

13 963 475 Ft

A kivitelezési költségek elszámolhatóságának függvényében a saját erő az alábbiak szerint alakul:
Felmerült költségek
Költségelemekre jutó saját erő
Nem kivitelezői költségek:
- projekt előkészítés
4 660 000
466 000
- nyilvánosság
1 375 000
137 500
- könyvvizsgálat
1 630 000
163 000
- műszaki ellenőr
1 735 000
173 500
Mindösszesen:
9 400 000
940 000
Kivitelezői költségből elszámolható
költség
123 416 975
12 341 698
Pótmunka költsége
4 145 900
414 590
Kivitelezői
költségből
nem
elszámolható költség
13 963 475
13 963 475
Összesen:
150 926 350
27 659 763
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Belvíz VII. ütem
A 91.621 eFt összegű beruházás megvalósítására aGyomaendrőd Város Önkormányzata az 5/2010.(I.28.) ÖM
rendelettel kiírt pályázaton a támogatást nyert.
Támogatás mértéke: 90 %.
Saját erő 10 %.
A beruházás tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése
csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos
utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása. (burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m,
dréncsövezés: 445m, földmedrű: 2520 m)
Az építési munkára közbeszerzési eljárást indítottunk, melyet a TÓTKAÉP KFT (Gyomaendrőd) nyert el. A
vállalkozási szerződés, a munkaterület átadása októberben megtörtént. Jelentős munkavégzés még nem történt. A
műszaki ellenőri munkákkal a TRISIUS Kft-t (Békéscsaba) bíztuk meg. (három árajánlat közül választva)
A vállalkozói díj: nettó 70.171.446,- Ft + ÁFA, bruttó 87.714.308,- Ft. A beruházás befejezési határideje: 2011.
szeptember 30.
A 2011. évben 9 162 eFt önkormányzati saját erőt kell biztosítani a beruházáshoz.
Tornacsarnok burkolat cseréje
Gyomaendrőd, sportcsarnok küzdőtér burkolat cseréjére még 2009. év végén írtunk ki közbeszerzési eljárást. A nyílt
hirdetményes ajánlati felhívásunkra nem jelentkezett senki. 2010 februárjában új eljárás indult. A két ajánlatot adó
cég közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot adóval, az ARDEN REAL Kft-vel (Budapest) kötöttünk
szerződést. A kivitelezési időt a nyári tanítási szünidőre terveztük. A vállalkozási díj: 18.207.135,- Ft + ÁFA. A
műszaki ellenőri munkát Nagyné Perjési Anikó végezte.
A beruházás saját forrásból valósult meg. (2009-ben nyújtottunk be pályázatot a küzdőtér felújítására és az
akadálymentesítési munkákra, de nem nyertünk)
A küzdőtérre tervezett megoldás Graboplat Smart sportpadló burkoló beépítése 1040 m2 -en.
A kivitelezési munkát végző csoport nem a gyártó utasítási szerint kezdte el a három rétegű sportpadló fektetését,
ezért felbontásra került, és újra rakták. A sportpadló augusztusban a sportolók használatba vették, megelégedéssel.
A megrendelő és a vállalkozó között nem történt meg a végleges elszámolás. Megállapodás született, hogy szakértő
állásfoglalásának figyelembevételével fogunk elszámolni egymással. A szakvélemény eldönti, hogy a munka
minősége I. osztályú-e, a vállalkozó teljesítette-e a szerződésben foglaltakat. Az önkormányzat megkeresett egy, a
gyártó által ajánlott német minősítő intézetet, de a megrendelt vizsgálatot nem végezték el, visszajelzéssel sem
éltek. Az ARDEN REAL Kft egy igazságügyi szakértő felkérését vállalta. A szakértői vélemény nem áll még
rendelkezésünkre.
Integrált szolgáltató és közösségi tér kialakítása
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti idősek otthona épületéhez hozzáépítve.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be a MVH-hoz a Gyomaendrőd, Öregszőlő,
Kondorosi utca 1. sz. alatti meglevő idősek otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyú
beruházásra.
A pályázat tartalma: meglevő épület bővítése 162,2 m2 nettó alapterületű épületrésszel (közmű ellátással,
épületgépészettel), parkoló építése, szennyvízgyűjtő építése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást
lebonyolítottuk és a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft (Gyomaendrőd) nyerte 29.399.995,- Ft + ÁFA összegű
ajánlatával. Szerződést novemberben megkötöttük, a munkaterület átadásra került.
A kivitelezés befejezésre vonatkozó határidő: 2011. október. A berendezések, bútorok beszerzése 2011. december,
amit nem tartalmaz a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel kötött szerződés.
A beruházás megvalósítására 43.233..278,- Ft támogatás áll rendelkezésre.
Az építési munkálatok befejeztével, a kapcsolódó eszközbeszerzéseket követő 2012. január 1-től indulhat meg az új
közösségi tér működése.
Közösségi közlekedés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a ÚMFT-hez a Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi
Kistérségben tárgyú beruházásra. A pályázat lebonyolítója Szarvas Város Önkormányzata. A beruházás teljes
összege 181.741.500 Ft melynek 90 %-a a pályázat keretében elszámolható.
Gyomaendrőd/új
Gyomaendrőd/új
Gyomaendrőd/új
Gyomaendrőd/új

Gyomaendrőd, Fazekasi út 11/1. előtt
(Ridegváros)
Gyomaendrőd, Hősök tere 2-3.
(Hídfő étterem, Rózsahegyi K. Ált. Isk.)
Gyomaendrőd, Fő út 7-13.
(Szabó Ipari Szövetkezet)
Gyomaendrőd, Szent Erzsébet utca
(Egyházi iskola)
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2 db (1 pár)
2 db (1 pár)
1 db
2 db (1 pár)

Gyomaendrőd/új
Öregszőlő/új
Nagylapos/meglévő
Öregszőlő/m

Gyomaendrőd, Selyem út
(Kulich Gyula utcai sarok)
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi út
(Idősek otthona)

2 db (1 pár)

Nagylapos, Vasútsor út (46. főút mellett)
(Birka csárda)
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Szarvasi út 7.
(Gulyás csárda)

2 db (1 pár)

2 db (1 pár)

2 db (1 pár)

A Gyomaendrőd Város területén lévő buszmegállók építése, felújítása teljes költsége 30.123.378 Ft melyből
sajátforrás 5.809.475 Ft.
A gesztor önkormányzat jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzi.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő beruházásökról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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24. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
előterjesztésével kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az orvosi ügyelet működtetését szerződés alapján a SANI-MED
TRANS KFT biztosítja. Az önkormányzat és a Kft. között létrejött szerződés 7. pontja alapján a szolgáltató minden év
december 31. napjáig az adott év működtetéséről írásban köteles beszámolni. A szolgáltató figyelmét e-mail-en
hívtuk fel határidő megjelölése mellett beszámolási kötelezettségére. A megadott határidőre a szolgáltató a
beszámolót nem készítette el, ezért telefonon is megkerestük a szolgáltató vezetőjét, Dr. Piriczky Béla főorvost.
Telefonon történő egyeztetésünk során főorvos úr 2011. január 14-ei határidővel vállalta a beszámoló megküldését,
egyéb szakmai elfoglaltsága miatt. Tájékoztattuk, hogy ebben az esetben a Képviselő-testület 2011. februári ülésén
fogja tárgyalni a beszámolót.
Kérem szíveskedjen a T. Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásulvenni.
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Településszerkezeti Terv módosítása
Tamási Józsefné
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !
A Gyomaendrőd külterület 0918/4, 0918/5, 0918/6 hrsz.-ú földterület jelenleg a Helyi Építési Szabályzat
tervmellékleteként jóváhagyott Szabályozási Tervben „mezőgazdasági üzemi terület”-ként szerepel. A területen
elhelyezkedő és működő Mamuttec Hungary Kft. nem zavaró hatású gazdasági üzem fejlesztéséhez pályázati forrás
csak akkor vehető igénybe, ha a terület a rendezési terv szerint gazdasági területfelhasználású. Szükségessé vált a
rendezési terv módosítása, mert az üzem tervezett fejlesztése, 28 új munkahely létrejötte pályázati támogatással
válna realitássá. A Képviselő-testület a 2010. szeptember 23-i ülésén a 370/2010.( IX.23.) GYe. Kt. határozatában
helyt adott a Kft kérelmének és elrendelte a településrendezési terv módosítását.
Fentiek értelmében a településrendezési tervmódosítás eljárását az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997 évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) előírásai alapján lefolytattuk.
A törvény által előírt szakhatóságok állásfoglalásai rendelkezésre állnak, a módosítással kapcsolatban attól eltérő
vélemény nem érkezett.
A Dél-alföldi Állami Főépítész Sz03/56-4/2010. ügyiratszámú hivatalos levelében véleményét az alábbiakban adta
meg: „ A településszerkezeti terven javasolt területhasználati módosítások ellen kifogást nem emelek. A
szabályozási tervi módosításokkal kapcsolatban államigazgatási jellegű észrevételt nem teszek.
Az Étv. 9. § (6) bekezdés előírásának megfelelően a településrendezési tervmódosítás tervanyagát 2010. december
9-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétettük és ismertetése a 2010. december 7-én és 8-án megtartott
közmeghallgatáson is megtörtént.
A közzététel 30 napja alatt a tervmódosítással kapcsolatban lakossági észrevétel nem érkezett. A tervanyag
digitálisan és papír alapon is rendelkezésre áll.

Döntési javaslat
"Helyi Településszerkezeti Terv módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2011. (....) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010.
(II. 26.) önkormányzati rendelete 3. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Gyomaendrőd településszerkezeti terv módosítás a külterület 0918/4, 0918/5, 0918/6 hrsz-ú földrészletek
övezeti besorolásának „ K7 jelű - mezőgazdasági üzemi terület”-ről „Ge-2 egyéb ipari terület” besorolásra
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Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tisztítótelep fejlesztése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem !
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. évben döntött a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről. A tervezés I. ütemére a 2010. évi költségvetési
rendeletében 10 millió forint fedezetet biztosított annak érdekében, hogy elvi vízjogi engedéllyel rendelkezzünk a KEOP
pályázat benyújtásához.
A város szennyvíztisztító telepe 30 éve épült, 1994-1995. években a telep fejlesztése valósult meg, amely egyrészt a technológia
felújítását, másrészt a kapacitás bővítésését 2800 m3/d-re jelentette. A telep jó tisztítási hatásfokkal működött. A megváltozott
környezetvédelmi előírások miatt a technológia már nem tudja teljesíteni az előírt szigorúbb határértékeket folyamatosan. Több
alkalommal került sor szennyvízbírság kiszabására, de a mértéke még nem volt jelentős. (A türelmi időszak alatt a bírságok
mértéke nem 100 %-os.) A jelenlegi technológia a csapadékosabb időszakokban a telepre érkező nagy mennyiségű "szennyvizet"
nem tudja kezelni, ez volt a probléma a decemberi belvíz idején is. Az Önkormányzat 2008. évben már nyújtott be pályázatot a
tisztítótelep fejlesztésére, de az első fordulón nem jutott túl. (A KEOP pályázat 2008. évben kétfordulós volt. Az első fordulóben
csak megvalósíthatósági tanulmánytervet kellett benyújtani több változat megvizsgálásával és a második fordulóra kellett
tervdokumentációt elkészíteni és a kivitelezés támogatására benyújtani.)
Az elmúlt év őszén a Vízművek Zrt helyi vezetőivel egyeztetve kezdtük el újból a pályázat előkészítését és meghatározásra
került, hogy milyen alkalmassági követelményekkel küldjük meg az ajánlattételi felhívást, milyen elvárásáaink vannak a
technológiával. A Vízművek javaslata figyelembevételével kerestünk meg 4 tervező cégeket. A november 30-i ajánlattételi
határidőig 1 db ajánlat érkezett be. (UTB Kft Budapest) Ajánlati ár : 4.320.000,- Ft + áfa
Az ajánlatot az önkormányzat részéről Betkó József, Márjalaki József és a Vízművek részéről Kurilla Zoltánné, Tinkáné Zvara
Erzsébet, Gubucz Zoltán, valamint Nemes Károly tárgyalta meg. Az ajánlatot Rung Attila üzemeltetési osztályvezető is
megismerte és azt az állásfoglalás alakította ki, hogy az ajánlat megfelel, a tervezési munkával meg lehet bízni az UTB Kft-t. A
bizottság úgy határozott, több ajánlat közül szeretne választani, és új ajánlatokat kér be és azok ismeretében dönt.
Változatlan tartalommal új cégeket ( 4 db) kerestünk meg ajánlatot kérve a tisztító telep elvi vízjogi engedélyes tervének
elkészítésére és a pályázati dokumentáció (költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmányterv..) összeállítására.
Tájékoztattuk az UTB Kft-t a döntésről, és felkértük, hogy nyilatkozzanak, ajánlatukat fenntartják-e.
Az új határidőig ismét csak egy ajánlat érkezett be. A BDL Kft (Budapest). Ajánlati ár: 6.950.000,- Ft + áfa.
Az első ajánlatot adó UTB Kft írásban nem nyilatkozott, csak telefonon jelezte – másodszori megkeresésünkre – nem tartja az
ajánlatát, sok munkájuk van.
Az ajánlatot 2011. január 21-én tárgyaltuk meg. Betkó József , Toldi Balázs, Márjalaki József az önkormányzat részéről,
Vízművek Zrt részéről: Rung Attila, Nemes Károly és Csarnai Mihály. A Vízműveknek mindkét cégről jó véleményük van, a
megyében mindkét tervező cég dolgozott már. Az ajánlatukat megfelelőnek tartják. Mivel az UTB visszalépett, így a BDL Kft-t
javasolják, hogy a tervezési munkákkal bízzuk meg. Jelenleg nincs kiírva élő pályázat. Várhatóan a múlt évhez hasonlóan sárga
könyves FIDIC könyv szerint kerül kiírásra a KEOP pályázat, annak meg tud felelni a BDL. ( A pályázat feltétele az elvi vízjogi
engedély megléte. Egy fordulós lesz a pályázat. A nyertesség esetén a kiviteli terveket és a kivitelezést kell majd
közbeszereztetni.)
A jelenlevő képviselők nem tudtak döntést hozni. (Betkó József véleménye: még kellene más ajánlatot beszerezni. Toldi Balázs
véleménye: elfogadja a BDL Kft ajánlatát, mert nem tudjuk, hogy a márciusra várhatóan megjelenő pályázat meddig lesz nyitva,
illetve egyáltalán megjelenik-e. Az elvi vízjogi engedély birtokában bármikor tudunk majd pályázni.)
A héten megkerestük a Környezetvédelmi, Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát és azt a szóbeli tájékoztatást adták,
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hogy februárban kerül kiírásra a pályázat, ez indokolja, hogy soron kívül kerül beterjesztésre a tisztítótelep fejlesztéséről, az
ajánlatok elbírálásáról szóló jelen anyag.
Tisztelt Képviselő-testület! A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának javítása ( megfeleljen a kibocsátott tisztított
szennyvíz paraméterei az előírt határértékeknek) nagyon fontos, mert ennek teljesítésére 2015-ig kaptunk haladékot. ( A felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Kormány rendelet 38. § -a határozza meg a türelmi időt).
Utána jelentős szennyvízbírságokra számíthat a Vízművek, amit természetesen tovább hárít az Üzemeltető a fogyasztókra
(megjelenik a csatornadíjakban).
Kockázati elemzés:
Előny: A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös, a fejlesztés után az élővíz szennyvíz-terhelése kisebb lesz. A
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő tisztító telepet létesítünk. A telepen energiatakarékos technológia kerül
beépítésre. A hálózaton kis mértékű rekonstrukciót is meg tudunk valósítani. A türelmi idő letelte után nem lesz bírságos a
telepünk.
Hátrány: Az elkövetkezendő években (2011-2013) a költségvetésünket jelentősen megterheli a beruházás.

Döntési javaslat
"Tisztítótelep fejlesztése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi, a
pályázat benyújtása érdekében elfogadja a BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft (Budapest, Attila út
111.) 6.950.000,- Ft + áfa összegű ajánlatát. A munka fedezetét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja a kötvény
terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vis maior támogatás igénylése
Pardi László
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem !
Várfi András polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd város életében az elmúlt hónapok egyik legmeghatározóbb eseménye volt a 2010. decemberi belvíz
elleni védekezés. A védekezési munkálatokat az Önkormányzati dolgozók, a Gyomaszolg Ipari park Kft és a
Zöldpark Nonprofit Kft végezték el. A védekezési időszak alatt jelentős anyagi kár nem keletkezett, a védekezési
munkálatok sikeresek voltak.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzat által benyujtott vis maior támogatás igényléshez 2011. január 26-án érkezet
hiánypótlási felszólítás. A következő előterjesztésben indítványozott határozatok a hiánypótlás részét képzik.
Belvízvédelmi fokozatok elrendelésének időpontjai:
- 2010. december 2.: I. fokú majd II.fokú belvízvédelmi készültség
- 2010. december 3.: III. fokú belvízvédelmi készültség
A belvíz-védekezési munkálatok fontosabb eseményei:
A település több pontján lakóingatlanokat zárt körbe a csapadékvíz. Ezekről az ingatlanokról a Gyomaszolg
Ipari Park Kft, Zöldpark Nonprofit Kft és a Tűzoltóság munkatársai mobil-szivattyúkkal kiszivattyúzták a vizet a
közterületen lévő csapadékcsatornákba.
A Kulich Gyula utcán, Polyákhalmi utcán és a Kocsorhegyi úton a meglévő csapadékcsatorna szélesítésére
volt szükség. A munkálatokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft. munkatársai végezték.
A Német-zugi holtágon, Fűzfás-zugi holtágon és a Kecsegés-zugi holtágon ideiglenes szivattyúk
üzemeltetésére volt szükség. A szivattyúkat a Gyomaszolg ipari Park Kft valamit Csatári Tibor vállalkozó
üzemeltette.
2010. december 14-én a Béké megyei Katasztrófavédelem munkatársai szemrevételezték az általuk elvégzett
munkálatokat .
a helyszíni ellenörzés során megállapították, hogy az Önkormányzat által elvégzett beavatkozások indokoltak voltak.
2010. december 22-én újabb ellenörzést végezetek a Békés megyei Közigazgatási Hivatal, Békés megyei
Katasztrófavédelem, Megyei Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársai.
Megállapítottásuk szerint a beavatkozások indokoltak voltak.
A védekezés során az alábbi költségek jelentkeztek:
Költségek
Munkák megnevezése
Belvíz kiszivattyúzása magánterületről közterületre.
A munkát a Zöldpark Nonprofit Kft. végezte.
Csatorna kapacitásának növelése a Polyákhalmi utcán
és a Kocsorhegyi utcán valamint csatorna nyitás a Kulich
Gyula utca végén. Továbbá szivattyú üzemeltetése a
Fűzfás-zugi holtágon A munkát a Gyomaszolg Ipari Park
kft. végezte.
Szivattyú üzemeltetése a Német-zugi holtágon. A munkát
Csatári Tibor vállalkozó végezte.
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Bruttó költségek

837.080 Ft
7.394.875 Ft

2.724.600 Ft

Szivattyú üzemeltetése a Kecsegés-zugi holtágon. A
munkát Csatári Tibor vállalkozó végezte.
Egyéb költségek
Összesen:

97.500 Ft
211.858 Ft
11.265.913 Ft

Mivel ezen költségeket önkormányzatunk saját erőből biztosítani nem képes hivatalunk bejelentést tett a költségek
vis maior keretből történő támogatására.
Javasoljuk tehát a tisztelt képviselő-testületnek, hogy vis maior kárigényt jelentsen be a települést ért jelentős belvízvédekezési következtében.
A határozati javaslat elutasításának hatása az önkormányzati működésre (kockázatelemzés):
Előnyök
Nincs

Hátrányok
Védekezési munkálatok teljes költsége az
Önkormányzatot terheli

A határozati javaslat elfogadásának önkormányzati működésre gyakorolt hatása (kockázatelemzés):
Előnyök
Az felmerült védekezési költségek 70 %-nak
visszaigénylésének lehetősége.

Hátrányok
nincs

Döntési javaslat
"Vis maior támogatás igénylése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010 decemberében kialakult belvíz-védekezési munkálatok során
felmerült belvíz-védekezési költségeket 11.265.913 Ft-ban állapítja meg.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a védekezés és az ingatlanok helyreállításával kapcsolatos
költségek finanszírozására 2010. évi költségvetésében forrással nem rendelkezik. A költségeket saját erőből fedezni
az önkormányzat nem képes.
3./
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a védekezési költségek összegével, azaz összesen 11.265.913
Ft összegben a 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet 3. §-a alapján vis maior támogatási igényt nyújtson be a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. január 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ivóvízminőség-javító program
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.
Várfi András polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében megalakult a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás
2010. márciusában. A Társulás tagjainak létszáma legutóbb szeptemberben bővült két tagönkormányzattal.
Békés Megye Képviselő-testülete jelezte belépési szándékát a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás munkaszervezete felé. (A képviselő testületi határozat mellékletként csatolva.)
A csatlakozás támogatásáról kell döntenie a T. Képviselő-testületnek.
A mellékelt kérelem ezen a héten érkezett, ezért nem tárgyalta a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság.. A „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás következő
ülésén kell döntenie a Társulás tagjainak a csatlakozásról, mely döntésre jelen határozattal kell felhatalmazni a
polgármestert.
Döntési javaslat
"Ivóvízminőség-javító program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja Békés Megye Képviselő-testülete „Közép-Békési Térség”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba való felvételét.
Felkéri a polgármestert, hogy a Békés Megye Képviselő-testületének csatlakozása miatti Társulási Megállapodás
módosításáról, és a Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról a Képviselő-testületnek nyújtson
tájékoztatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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