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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.
19.) önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

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. A bizottság az előkészítő
munkát elvégezte és a Képviselő-testület januári ülése elé betrjesztette. A testület a tervezetet alkalmasnak találta
második fordulós tárgyalásra. A végleges rendelet tervezet munkaanagát a vita során elhangzott véleményekre és
további jog karbantartási tevékenységekre alapozva végeztük el.
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
érdekében a módosító rendelet hatályba lépését követően hatálytalanítja önmagát és mindazokat a még hatályos
rendeleteket amelyek korábban az SZMSZ módosításáról rendelkeztek.
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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.
(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét az 2. melléklet tartalmazza.”
7. § Az SZMSZ 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
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„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:
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,
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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.”
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
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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.
(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.
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(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.
„(3) A Képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások jegyzékét a 5. függelék tartalmazza.”
26. § Az SZMSZ 29. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
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„(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
9

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
66. § (4). 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1).]
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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).]
32.
A fizetendő lakbérben a szerződés megkötésekor állapodik meg. [1993. évi LXXVIII. törvény 2. § (4).]
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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
lakásbérleti jogviszony megszűnése után - a lakásban jóhiszemű jogcím nélküli személyként maradt vissza, és a
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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
szétszórásához megfelelő, elkülönített temetőrészt kijelölni. [10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM együttes rendelet 23. §
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(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)]
B) Dönt a helyi örökségvédelmi alapra benyújtott pályázatokról. [Az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) bek.]
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).]
A) 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. (21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet 19. § (3)-(4) bekezdése, 23. §-a)
B) Dönt az éves Sport-alapnak a bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek közötti felosztásáról. [17/2004.
(VI. 28.) KT rendelet 7. § (2)]
C) Dönt az Idegenforgalmi Alapjára benyújtott pályázatokról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet 7. § (6) bek.]
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3. melléklet
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
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.)
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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,
- 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
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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.
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.
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V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza.
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.
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7.) A szakmai program tartalmi elemei:
- a beszerzés megnevezése, jellege,
- a beszerzés szükségességének indoka, célja,
- a beszerzés költsége (építési beruházás esetén anyagi-műszaki bontásban),
- 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

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
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FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület

Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén
Arnóczi István János
Iványi Lajosné
Márjalaki József

7. egyéni választókerületi képviselő
8. egyéni választókerületi képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő

Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület

2. Függelék
Önként vállalható és kötelezően ellentandó feladatok jegyzéke
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
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
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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
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
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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 (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet
módosítását a beterjesztett rendelet tervezet szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet-tervezet
Tímárné Binges Irén
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges
törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény
27. § (3) bekezdése módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi
17. törvényerejű rendelet et. A 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítás alapján az önkormányzat
felhatalmazást kapott arra, hogy helyi rendeletben szabályozza a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat
(a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a
munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény során nyújtott többletszolgáltatás ellentételezési díja mértékének
megállapítását.
A hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő igénybevétele helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű
díjazás illeti meg.
A fenti jogszabály 42/A. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletében határozhatj a meg a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének
szabályait, illetve a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő esemény során a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékét.
A hivatali helyiségen kívül, vagy munkaidőn túl tartott anyakönyviesemények díjtételeinek megállapításához olyan
általános költségeket vettünk figyelembe mint az anyakönyvvezető túlmunka díja, illetve a külső helyszínre jutás és
az anyakönyv védelmének hivatalra háruló közvetlen költségei.
A fenti rendelkezésekre való figyelmemmel az alábbi helyi önkormányzati rendelet megalkotását javasoljuk a Tisztelt
Képviselő-testületnek.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (….) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események díjazásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 42/A. §. (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a Tvr. 15/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályaira, a többletszolgáltatás ellentételezésére, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékére a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzata által házasságkötés illetve bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésítésére alkalmas a (2) bekezdésben foglalt hivatali helyiségeken, továbbá a munkaidőn kívül
történő házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény)
megkötésére, létesítésére terjed ki.
(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek (a továbbiakban: hivatali helyiség)
a) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
b) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Kirendeltsége (5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.)
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja közötti időben
engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius
fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén az anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében
csak a hivatali helyiségben tartható meg.
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(2) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 20.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvvi esemény.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 10.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvvi esemény.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell
megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni – az (5) bekezdésben meghatározottak
kivételével - írásban, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napon lehet.
(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény
napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető
vissza.
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (2) bekezdésében megállapított díj terhére.
5. § Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. február

Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

Döntési javaslat
"rendelet-tervezet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Hatósági ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet tervezet szerinti megalkotását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Kt. rendelet módosítása
Varjú Róbert
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!
A hulladékszállítási díjak 2011. évi megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 2010. novemberében
tárgyalta. A decemberi testületi ülésen a 527/2010.(XII.23.) Gye. Kt. határozattal a II. fordulós tárgyalását levette
napirendről.
A Gyomaköszolg. Kft. feladata a lakossági és vállalkozási szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj számítása. A
közszolgáltatási díj a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.
Az önkormányzat költségvetési helyzetét, a hulladékgazdálkodási törvény alapelveit figyelembe véve a
hulladékszállítási díjtételeket, a Szolgáltató költségeit felül kellett vizsgálni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvényben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2)
bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb
lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani, ennek
megfelelően szabályozták az önkormányzatok a helyi rendeletükben a hulladékszállítást. A gyomaendrődi lakossági
hulladékszállításban változást jelent a heti egyszeri kötelező ürítés bevezetése, amely 2011. 04. 01.-től esedékes.
Társasházak esetén továbbra is a lakásonkénti min. 80 l-es igénybevétel a kötelező. Üdülők esetében májusszeptember (5 hó) időszakban heti egy ürítés a kötelező. Földutak esetén a heti egy ürítést az ügyfél részére
hulladékgyűjtő zsák átadásával biztosítja a Kft. 2011. 03. 31.-ig a 2010. évi díjak maradnak érvényben, tehát
díjváltozás 2011. 04. 01-jel történik. A kalkuláció a fent leírtak figyelembevételével készült.
A Gyomaközszolg Kft. a 2011. évi várható szolgáltatás mennyiséget a 2010 .év szállítási adatai alapján kalkulálta.
2011. első negyedéve 2010 .év első negyedéve alapján lett figyelembe véve. A II.-IV. negyedévek esetén a jelenlegi
szerződéses állományt figyelembe véve számolták a heti köztelező ürítést. A lomtalanítás esetében a 2009. és a
2010. évi mennyiség jelentős eltérése miatt 2011-es évre a két év átlagát vették figyelembe.
A költségek számításánál kalkulálták a bérek és járulékok, valamint a szolgáltatások díjának változását. A szelektív
hulladékszigetek kezelése és további közfeladatok ellátása a közületek érdekét is szolgálja, így a kapcsolódó
költségek a közületeket is terhelik a szállított tömeg arányában.
A csatolt táblázatokon látható a mennyiségek űrtartalom és tömeg szerinti bontása, valamint a költségtervezet.
A fizetendő díj képlete:
(A/B)*C*D=E, ahol
A= felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B= várható hulladékmennyiség (liter)
A/B= 1 liter hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja(Ft/liter)
C= hulladékedény térfogata (liter)
D= edény kezelésének súlyszáma
E= edényürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. A jelzett
szokványos űrtartalomtól eltérő edénytérfogat esetén a következő megadott űrtartalom kategória alapján végeznek
szolgáltatást.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 120 literes lakossági hulladékedények szolgáltatási díjával megegyezik.
Alábbi táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
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Űrtartalom
60 l
80 l
120 l
240 l
660 l
770 l
1100 l

A

B

A/B

60
80
120
240
660
770
1100

43466659
(4 millió Ft

26650930

1,631

kompenzációval)

C

D
1,1000
1,1000
0,9950
0,7400
0,6640
0,6280
0,5495

108
144
195
290
715
789
986

E

Lakossági árcsökkenés
(nettó Ft)
2010.
2011.04.01-től Csökkenés
60 l
n a.
108
80 l
146
144
1,37%
120 l
198
195
1,52%
240 l
294
290
1,36%
660 l
725
715
1,38%
770 l
800
789
1,38%
1100 l 1000
986
1,40%
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás 27%
Egyéb költségek

37%
36%

Közületi díjak (nettó Ft)
Űrtartalom
80 l
120l
240 l
660 l
1100 l
5000 l

A

17837091

B

5013580

Közületi áremelés (nettó Ft)
2010.
2011.04.01-től Növekedés
80 l
429
477
120 l
647
647
240 l
1100
1100
660 l
n.a.
2341
1100 l 3229
3229
5000 l 8945
8945
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás 23%
Egyéb költségek

A/B

80
120
240
660
1100
5000

3,5578

C

1,6749
1,515
1,288
0,9969
0,825
0,5029

D

477

E

647
1100
2341
3229
8945

11,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

31%
46%

A GYOMASZOLG Kft egyedi igényének esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek
figyelembe vételével.
Kockázatelemzés:
Előnyök

Hátrányok
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A díjak elfogadása esetén további önkormányzati
díjkompenzáció nem szükséges.

A díjak elfogadása esetén a közületi szolgáltatásnál a
80 l-es űrtartalom esetében több mint 11%-os
emelkedés várható 2010-es évhez képest.

A díjak elfogadása esetén a lakosság részére az
ürítésenkénti díjak minden egyes űrtartalom esetén
csökkenek 2010-es évhez képest.

Az éves szolgáltatási díj a heti egyszeri ürítés
bevezetése miatt mind a közületi, mind a lakossági
szolgáltatás esetében duplájára emelkedik.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §(1) Az ingatlantulajdonos köteles, illetve jogosult az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a Szolgáltatónak átadni. E körben kötelessége továbbá, hogy:
a) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást heti egy alkalommal igénybe vegye;
b) a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét
ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa;
e) a komposztálható zöldhulladékot elkülönítve tárolja;
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres
háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a
várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles
a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező
közszolgáltatást veszi igénybe.
(5) Az ingatlantulajdonos a település szilárd hulladékot fajtánként szelektálva térítésmentesen helyezheti el az erre a
célra kijelölt hulladékszigeten. A hulladékszigetek listáját a 1. sz melléklet tartalmazza.
2. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját a lakosság számára a 4. melléklet, a vállalkozói
közületek számára az 1. függelék határozza meg.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján számított díjnál
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak
megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő költségeket - más
forrásból - a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla
ellenében - negyedévente, utólag köteles megfizetni.
(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
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közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
3. §A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 54/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 8. § és 9. §-a.

1. melléklet a …./2011. (………..) önkormányzati rendelethez:
Közszolgáltatási díj 2011. április 1-től
Lakossági

A
B
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
60 literes
108
80 literes
144
110 – 120 literes
195
240 literes
290
660 literes
715
770 literes
789
1100 literes
986
zsák
195
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
1. függelék a ………./2011 ( ) önkormányzati rendelethez

C
Éves díj (nettó)
5.616,7.488,10.140,15.080,37.180,41.028,51.272,10.140,-

Vállalkozói, közületi díjak 2011. április 1-től
Edényzet típusa
80 literes
120 literes
240 literes
660 literes
1100 literes
5000 literes
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
477
647
1100
2341
3229
8945

Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Kt.
rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
az SZMSZ 19. § (8) bekezdése alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Kt. rendelet módosítás tervezetének elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakban Ötv) 38.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzat
működésével és az államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatban a képviselő-testület egységes hivatalt hoz
létre. A hivatal a képviselő-testület szerve. Az Ötv. szerint saját jogán önálló hatáskörrel a hivatal nem rendelkezik,
egységes szakapparátusként működik, belső szervezeti egységei a munkamegosztás követelményeként
munkaszervezési megfontolásként alakultak ki. A hivatal működésének alapdokumentuma a SZMSZ-a melynek,
mint az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szervének vannak kötelező elemei is. A költségvetési szervek alapító
okiratának kötelező tartalmi elemeit az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 90.§-a határozza, míg a
SZMSZ-nek a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 20.§-a szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:
„20. § (1) A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - e rendeletben és más
jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
(2) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül tartalmaznia kell
a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást,
b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az alapítás
időpontját,
c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv alapítói, illetve
tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet)
megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,
f)
g) a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként
járhat el,
h) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a
hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
i) a költségvetési szerv szervezeti ábráját,
j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott
munkáltatói jogokat is - rendjét,
k) az irányító szerv által a 16. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más
költségvetési szervek felsorolását.
(3) A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen
a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az
érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az
ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső
előírásokat, feltételeket, (19. sz. melléklet)
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, (21. sz. melléklet)
c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, (22.
sz. melléklet)
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, (23. sz. melléklet)
e) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat, (24. sz. melléklet)
f) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, (25. sz. melléklet)
g) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, (26. sz. melléklet)
h) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, (27. sz. melléklet)
i) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának rendjét.” (28. sz. melléklet)
A fentiekre figyelemmel beterjesztem a Tisztelt Képviselő-testületnek a felülvizsgált a Polgármesteri Hivatal
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működésére vonatkozó SZMSZ-t, egységes szerkezetbe foglalva.
Döntési javaslat
"Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
1990. évi LXV. tv. 38. §-ban, az 1992. évi XXXVIII. tv. 91.§ (2) valamint 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 20.§-a
alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-t hagyja jóvá.
A SZMSZ hatálybalépése 2011. március 1, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell
alkalmazni. Hatálybalépésével a korábbi SZMSZ hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló
munkatervének jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Dinyáné Bánffi Ibolya önkormányzati intézmény vezető
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntése alapján
meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempont rendszerét. Az intézmény
vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének, mert elkészítette a könyvtár 2010. évi
beszámolóját és a 2011- es évre szóló munkatervét, melyet az alkalmazotti közösség elfogadott. Az említett
dokumentumok tartalmazzák a könyvtárhasználati adatokat, törlési beszámolót, megrendezésre került programokat,
benyújtott pályázatokat, meglévő és tervezett partneri kapcsolatokat, valamint a 2011-es év munkamenetét
hónapokra, felelősökre lebontva.
Az említett dokumentumok teljes anyaga a mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló munkatervének jóváhagyása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak
szerint:
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010. év munkájáról,
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2011. évre, valamint
jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2010. évben törlésre került dokumentumokról készült.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi működéséről
Alapadatok
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történik,
Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m2), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m2)
alatti fiókkönyvtárban.
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz)
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.
I. Az intézmény gazdálkodása
Bevételek (eFt)
Saját bevétel
(Gyoma
(Endrőd
ÁFA visszatérülés

Kiadások (eFt)
566 Személyi
389) Járulék
177)

juttatás 12.688
3.117

2.850 Dologi kiadás
Felújítás
Felhalmozási kiadás

7.997
251
1.570

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3.416 KIADÁS ÖSSZESEN 25.623
A bevételek nagyon kedvezően alakultak, a tervezett 300 e Ft bevétellel
szemben, 566 e Ft saját bevételt ért el intézmény, elsősorban a szolgáltató képesség
javulása miatt. Az ÁFA bevétel is meghaladta a tervezett összeget.
A kiadási oldalon a bér+járulék költséget a TÁMOP pályázatból fizetett 2 x 110
eFt x 12 hó bér+járulékai költség visszatérülés javította. A felhalmozási kiadási soron
jelentkező költség: a digitalizálási pályázat megvalósításához elengedhetetlen eszköz
beszerzése volt, amelynek fedezetét a könyvtár előző évi ÁFA bevétele adta.
Állománygyarapításra a könyvtár 3.733 e Ft-ot fordított.
Az intézmény takarékosan gazdálkodik, minden költséghelyre nagy figyelmet
fordít. A működési költségekben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai munka

költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, rendezvények költségei) amelyek
drasztikus csökkentése a szakmai munka ellehetetlenüléséhez vezet.
II. Az intézmény szolgáltatásai
II.1. A szervezetben bekövetkezett változások, - alapító okirat, szervezeti és működési
szabályzat változásai, módosításai
Könyvtári feladatellátás bővítése
- 2010. évben 158/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat hagyta jóvá a Határ
Győző Városi Könyvtár csatlakozását a megyei szintű munkaerő-piac adatbázis
kiépítésének létrehozásához, adatfelvevő hely működtetését.
A munkaerő piaci állás regisztrációhoz intézményünk egy db számítógép
konfigurációt, számítógépasztalt és széket kapott használatra. Az adatbázis
működtetéshez szükséges oktatást dolgozóink megkapták. 2010. évben
november és december hónapokra 30-30 eFt-ot kapott a Megyei
Önkormányzattól a könyvtár a feladat ellátására.
- 313/2010. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat hagyta jóvá a Határ Győző
Városi Könyvtár IBSEN Házhoz kapcsolódó multikulturális jegyértékesítő
rendszerhez való csatlakozását, jegyértékesítő hely működtetését.
A jegyértékesítő rendszer működéséhez szükséges szoftver telepítésre került.
II.2.1 Ellátott tevékenységek, feladatok


dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás



könyvtár és dokumentum használat helyben



információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról,
irodalomkutatás, elektronikus katalógus



információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről



könyvtárközi kölcsönzés



számítógép és internet használat



számítógép és internet használathoz segítségnyújtás



nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés



számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés



rendezvények



eMagyarország pont működtetése



munkaerő-piaci adatbázis működtetése



IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése



MCONet hírfeltöltés (a felkerülő híranyag (2010-ben: 326 db) 90 %-át a könyvtár
tölti fel) saját cikkeink száma 52 db volt.



Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztés, hirdetések szerkesztése, grafikai
design 2010. február hónaptól
Hagyományos szolgáltatások elérhetősége telephelyenként Gyoma Endrőd
Kölcsönzés (könyv, folyóirat, videokazetta, DVD)
- előjegyzés
x
x
- hosszabbítás
x
x
Könyvtárközi kölcsönzés
x
x
(küldött kérés 64 db, fogadott kérés 4 db)
Helyben használat (könyv, folyóirat)
x
x
Információszolgáltatás
– közhasznú
x
x
- irodalomkutatás
x
x
- elektronikus katalógus
x
x
Rendezvények:
- előadások és találkozók
x
x
- használói képzés
x
x
Számítógép és internet használat
- számítógép
x
x
- internet
x
x
- belsőhálózat
x
x
- WLAN
x
Fénymásolás
x
x
Nyomtatás
x
x

Többletszolgáltatások elérhetősége telephelyenként
eMagyarország pont működtetése
Szkennelés
Faxolás
Spirálozás
Apró nyomtatványok (pl. meghívók, plakátok) tervezése
Laminálás
Színház- és rendezvény jegyek és bérletek
Munkaerőpiaci adatbázis

Gyoma Endrőd
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nyitva tartás
Hétfő -Péntek
Szombat

Gyoma
8 - 17
8 - 12

Endrőd
9 - 16,30
-

II.2.2 Az ellátott feladatok szakmai tartalma
A könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok
-

javaslat a könyvtár működési feltételeinek, tartalmi munkájának és
fejlesztési tervének éves munkatervének készítéshez
tájékoztatás könyvtárhasználati szokásokról
könyvtári statisztikai adatok gyűjtése
állományelemzés a gyűjtemény, és az olvasószolgálat témakörében
javaslat a költségvetés tervezéséhez
könyvtári iratok kezelése
szükség esetén a könyvtár képviselete
szakmai értekezleteken való részvétel, továbbképzéseken való részvétel
szakmai ismeretek önképzés útján történő gyarapítása, rendszeresen
tájékozódás a könyvtári szakirodalomról
Állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatai

-

-

munkavégzés az állomány folyamatos, tervszerű gyarapításában
a megjelenő új műveket rendszeresen figyelése, javaslat a beszerzésre
dokumentumok állományba vétele, a SZIRÉN-ben való feldolgozása
a használók igények megismerése, a különböző forráseszközök megfelelő
választékának biztosítása az oktatáshoz és szabadidős tevékenységekhez
a használók segítése az állomány bibliográfiai adatainak használatában
az állományból az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumok
folyamatos kivonása, javaslat köttetésre, selejtezésre
a selejtezésre szánt dokumentumokkal kapcsolatos adminisztráció végzése,
selejtezett dokumentumok kezelése, nyilvántartásokból való kivezetése,
a dokumentumokat egyedi azonosítóval ellátni, az állományt rendszeresen
ellenőrizni, szükség esetén gondoskodni a dokumentumok javításáról,
megfelelő felszereléséről
gondoskodás az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról,
részvétel az állományellenőrzésben
vagyonvédelmi előírások betartása, betartatása

Olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok
-

-

-

-

tájékoztatás könyvtári szolgáltatásokról, alapvető útbaigazítás a könyvtári
állományról, állományrészekről, szolgáltatásokról, a használat és a
kölcsönzés szabályairól
beiratkozás, kölcsönzési feladatokat elvégzése, hosszabbítás, előjegyzés
olvasói nyilvántartások kezelése, felszólítások, késedelmeket kezelése. Az
olvasókkal kapcsolatos nyilvántartások kezelése során az adatvédelmi
törvény rendelkezéseinek betartása.
kölcsönzési nyilvántartások vezetése, az előjegyzések figyelemmel kísérése
biztosítani az állomány egyéni és csoportos helyben használatát
az egyéni és csoportos kutatómunka, az informálódás, dokumentumhoz
jutás segítése
a könyvtár gyűjteményében nem található, igényelt dokumentumok
könyvtárközi kölcsönzése, a dokumentumok visszaszolgáltatásának
ügyintézése közvetítő szerep a könyvtári rendszer által nyújtott és az olvasó
szükségleteinek megfelelő szolgáltatások között
tájékoztatás a könyvtári rendszerről, a könyvtári rendszerben működő
könyvtárak szolgáltatásairól
segíteni az alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok
elsajátítását
a tanulócsoportok fogadása és segítése, tájékoztatása a használati
szabályokról
a használói igényeket figyelemmel kísérése, az olvasói igények felmérése
tartalmi kidolgozása, adatgyűjtés
helyismereti terülten adatgyűjtés
javaslattétel az állománygyarapítás területén
rendezvények szervezése, kezdeményezése
az állományvédelem, állományellenőrzés
a hírlap és folyóirat állomány kezelése
másolatszolgáltatás
a napi statisztikai adatok folyamatos gyűjtése
internet használattal kapcsolatos adminisztráció ellátása, a használat
felügyelete
az egyes szakterületek iránti használói igények figyelemmel kísérése,
olvasói igényfelmérések végzése
a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában való
részvétel
MCONet hírek gyűjtése, készítése, más intézmények híreinek átdolgozása,
feltöltése

Informatikai feladatok
-

-

-

olvasók számára, szolgáltatások igénybevételéhez (távmunka, távtanulás, elearning stb.) számítógépek, többféle mentési lehetőség, eszközcsatlakoztatás üzemképességének biztosítása, segítségnyújtás
Használói képzés: számítógép használat, internet, elektronikus levelezés,
szövegszerkesztés (csak elemi szinten), elektronikus ügyintézés
(regisztráció, bejelentkezés, sorszámigénylés, stb), könyvtári katalógus,
közös katalógusok használata
Közös kereső felületű katalógus létrehozása helyi iskolákkal
Könyvtári honlap+gyermek honlap működtetése (adatok, digitalizált
tartalmak, hírek feltöltése, karbantartása)
Kiadványok készítése, tervezése (grafikai design, nyomtatás, sokszorosítás,
vágás)
Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztése, hirdetések grafikai
tervezése, megvalósítása)
Digitalizálás, közzététel elektronikus formában
Belső hálózatok kialakítása, működtetése
Könyvtári integrált rendszer kezelése, adatbázis feltöltés
Eszközök folyamatos karbantartása
Munkaerő-piaci adatbázis kezelés
Színház- és rendezvényjegyek értékesítése
MCONet hírfeltöltés
Olvasást népszerűsítő rendezvények, programok, propagandaanyagok
kidolgozásában való részvétel, technikai háttér biztosítása, dokumentálás
más intézmények számára meghívók, plakátok tervezése, nyomtatása,
vágása

II.2.3. A könyvtári dokumentum állomány
ÁLLOMÁNY GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
41.801
db
22.585
19.216
33.515
értéke eFt
19.886
13.629

ÉV

GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN

2008
2009
2010
Összesen:

1701
1014
1136
3.851*

530
561
355
1.446

2231
1575
1491
5.297

ÁLL. GYARAP.
FORD. ÖSSZEG EFT
2.952
2.818
3.737
9.507

*A megelőző 10 évben a beszerzett dokumentumok száma 5069 db volt.

A könyveket internetes megrendeléssel, átlagosan 30-35 %-os kedvezménnyel
vásároljuk, könyvtári felszerelés nélkül, ezt a munkafolyamatot a könyvtárosok
végzik el. Mivel a megjelenéstől számított rövid időn belül vásároljuk a könyveket,
a SZIRÉN rendszerben való rögzítéshez is saját bibliográfiai leírásra van szükség,
ezt szintén a könyvtárosok végzik. A két könyvtár állománya a SZIRÉN-ben 100%osan feldolgozott.
A könyvtár jól és gyorsan reagál az olvasói, felhasználói igényekre. A
beszerzéseknél a felhasználói igények kielégítése elsődleges szempont. A könyvtári
dokumentumok beszerzési adataiból látható, hogy az ebből eredő feladatok
jelentősen megnövekedtek a könyvtárban.
TÖRLÉSEK

DB

FORINT

GYOMA
- Pénzben megtérített
2
1.230,- Behajthatatlan
35
44.868,- Tervszerű áll. apasztás
605 144.398,Összesen:
642 190.496,ENDRŐD
- Behajthatatlan
2
3.200,- Rózsahegyi Iskolának átadott
2
2.500,- Tervszerű áll. apasztás
717 218.640,ÖSSZESEN:
1363 414.836,A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük,
minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok
visszaszerzésére.

II.2.4. A könyvtárhasználók száma
Könyvtárhasználati adatok (fő)
Regisztrált használók
- 2008
- 2009
- 2010
Újonnan regisztrált
- 2008
- 2009
- 2010
Személyes használat
- 2008
- 2009
- 2010
Internet használat
- 2008
- 2009
- 2010
Kölcsönzött dokumentum
- 2008
- 2009
- 2010
Helyben használt dokumentumok
- 2008
- 2009
- 2010

2010-es adatok (fő)
Keresés online katalógusban
Iskolák könyvtárhasználata
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Szent Gellért ÁI.
- Kner Imre Gimnázium
- Bethlen G. SZKI.

Gyoma Endrőd Összesen
737
1130
1472

1073
1220
1322

1810
2350
2794

118
293
348

96
135
187

214
428
535

4568
10511
10589

9540
9008
9510

14108
19519
20099

952
1300
2762

1587
2061
3647

2539
3361
6409

13405
16431
15555

25521
27125
26179

38926
43556
41734

8348
16373
28271

22181
27764
27542

30529
44137
55813

Gyoma Endrőd Összesen
1083
548
535
401
9
18
195
94

16
367
36
76
42

417
376
54
271
136

Csoportos foglalkozások
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Csodavár Óvoda
- Vásártéri Óvoda
- Fogyatékos fiatalok klubja
- Bethlen G. SZKI. Kollégium
OPAC, honlap használata (2010.nov.1-től!)
- felnőtt
- gyermek
Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása
- 14 éven aluli
- 14 és 65 év között
- 65 éven felüli

40
17
14
4
1
1
2

1

36849
3820
449
937
106

496
768
58

945
1705
164

A használók számának örvendetes növekedése is mutatja, hogy a könyvtár
dolgozóinak folyamatosan növekednek a feladatai.

Regisztrált használók

Internet használat

Használók életkor szerinti megoszlása

II.2.5. A könyvtár rendezvényei
Rendezvény
„aranyfonál” mesemondó verseny
(4 nap)
Városi versmondó verseny
Zámbó András előadása
Határ Győző könyvbemutató
Kistérségi mesemondó verseny
Kistérségi szavaló verseny
Projektbemutató rendezvény
(TIOP)
Szövegelő vetélkedő (döntő)
Kiszely Zoltán - Merényi Nikoletta
Wass Albert est
Ágoston S. könyvbemutató
Ágoston S. könyvbemutató
Népmese Napja
Rendhagyó irodalom óra felső
tagozat
Rendhagyó irodalom óra alsó
tagozat
Összesen 15 alkalom

Gyoma Endrőd Összesen(fő) Helyi Vidéki
158

158

80

168
30
100
80
80

168
30
100
50
40

30
40

30

30

15

15

70

70
110
90
45
20
2133

70
70
90
40
15
2133

80

80

80

40

40

40

3234

3099

158
168
30
100
80

110
90
45
1479

2212

20
654

1022

40
5
5

135

Rendezvényeink egyre népszerűbbek látogatóink körében. A hagyományos
rendezvények - mesemondó és versmondó verseny, irodalmi előadás a Rózsahegyi
Napok keretén belül - sorát bővíteni kívánjuk, szeretnénk a kistérségi vers- és
mesemondóversennyel hagyományt teremteni, mint ahogyan a Kis Bálint Napokhoz
történő csatlakozással is. Továbbra is foglalkozunk új dolgokkal is: ilyen volt a Zámbó
András igazgató úr kertészeti előadása, amelyet a Zöldpark Kft. kérésére szerveztünk
meg, de a civil résztvevők is élvezték az előadást. Határ Győző Télikék c. könyvének
bemutatója országos premier volt. A Rózsahegyi Napok keretén belül került sor a
Kiszely Zoltán - Merényi Nicolette estre, míg a Kis Bálint Napokon Wass Albert
emlékműsor volt. Dr. Ágoston Sándor helytörténeti jelentőségű könyvének mind két
könyvtárban volt bemutatója. A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló
produkció volt, széles összefogással 2133-an egyszerre, egyidőben meséltek
Gyomaendrődön, erről a Lánchíd Rádió is beszámolt. 2010-ben a Kis Bálint Általános
Iskola tanulóinak szerveztünk ifjúsági programot.

A „Szövegelő” levelezős társasjáték váratlan sikert ért el, mind a három
általános iskola tanulói – 116 fő - aktívan részt vettek benne. 5 feladatlapot küldtünk
ki, majd a „végjáték” – egy óriás társasjáték - nagyon tetszett a résztvevő gyerekeknek.
Rendkívüli akció volt az árvíz sújtotta Felsőzsolca lakói számára szervezett
lakossági gyűjtés. A könyvtárakban 3 héten keresztül gyűjtöttük, válogattuk,
csomagoltuk az adományokat, amelyet Kovács Péter vállalkozó segítségével juttatunk
el Felsőzsolca Önkormányzatához. A kb. 1,5t-nyi adomány értéke jóval meghaladta az
egymillió forintot.
Kampányt szerveztünk Gergely Ágnes endrődi születésű író Prima Primissima
Díjra történt jelölése okán: közönségszavazatokat gyűjtöttünk, s juttatunk el
Budapestre. Ebben az évben is felkerestük a névadók sírját, a kegyelet és
megemlékezés virágait elhelyezve.
Több intézmény, városi rendezvény kulturális programjának szervezésében
vettünk részt. Kevesebb figyelmet fordítottunk idén az országos könyvtári napokra: a
rendezvény erőltetett tematikája, kampány szerűsége miatt nem tudja elérni célját. Az
odafigyelés, a megbízható, egyenletes, magas színvonal, az igényfelmérésen alapuló
szolgáltatások, a folyamatosság kell, hogy jellemeze munkánkat az ad hoc jellegű
esetekkel szemben.
III. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés. Néhány adat, tájékoztató
jelleggel, kimutatható.
Költség megnevezése Gyoma Endrőd Összesen
Gáz
816
280
1096
Villany
186
57
243
Víz-csatorna
50
50
Kéményseprés
2
2
4
Szemétszállítás
42
Telefon
87
81
168
Mobil telefon
42
42
Internet
90
90
Jogdíj
36
36
72
Tagdíj szakm. szerv.
17
Kazán éves ellenőrzés
25
25
50
Összesen:
1244
571
1974

IV. Személyi és tárgyi feltételek
IV.1. Személyi feltételek
A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenkinek ott kell dolgoznia,
ahol a feladatot el kell látni.
Név

Beosztás
intézményvezető,
Dinyáné Bánfi Ibolya
könyvtáros
Gottfried Sándorné
könyvtáros
Kiszely Ilona
könyvtáros
Löveiné Márton Gizella könyvtáros
Nagy Piroska
könyvtáros
Turna Lajos
informatikus
Pintér Gézáné
takarító

Besorolás Óra
8
F11
F12
F13
F10
F11
F4
B3

8
8
8
8
8
6

IV.2. Informatikai ellátottság
Eszköz
Gyoma Endrőd
Olvasói számítógép, internet eléréssel
9
4
Könyvtáros munkaállomás
5
1
Munkaügyi adatbázis számítógépe
1
Laptop
1
Nyomtató (hálózati, színes)
1
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati)
1
Nyomtató (fekete-fehér)
1
Multifunkciós gép
1
(scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér
1
Multifunkciós gép
(scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)
Szkenner
1
Fax
1
1
Belső hálózat
1
1
WLAN
1
Fénymásoló fekete-fehér
1

IV.3. Könyvtár épületek
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) Gye. Kt.
határozatában utasította el a gyomai könyvtár épületére vonatkozó felújítási kérelmet.
A könyvtár állapota tovább romlott, esőzések esetén már nem csak átázás
tapasztalható, hanem beázás, egyre több helyen. Nagyobb esők alkalmával a
könyvtárba való bejutás is szinte lehetetlen, bokáig ér a víz a járdán és a lépcső előtt. A
2010-es évben is többször volt szükség azonnali villanyszerelési munka elvégzésére,
közvetlen veszély elhárítás érdekében. A raktári rész egyre süllyed, összedőléssel
fenyeget. Az épület belseje minden igyekezetünk ellenére méltatlan, elhanyagolt képet
mutat. Az örvendetes használói létszámnövekedés miatt egyre nagyobb problémát
jelent az épületbe való bejutás a mozgásukban korlátozott, vagy babakocsival érkező
látogatóink számára. Súlyos probléma a WC-K, mosdók hiánya és azok megközelítési
lehetősége. A gyomai könyvtárban kistérségi szavalóversenyen a szennyvíz is
elöntötte az egész hátsórészt. A dolgozók számára sem biztosított a megfelelő
személyzeti helyiség, a vezetői irodát használjuk a védett művek raktárának, az
olvasók ezen keresztül közlekednek WC-be.

Képek a könyvtárak állapotáról:

Az endrődi könyvtárban újra penészedést és vizesedét tapasztalunk, ami
összefüggésbe hozható az épület külső tatarozásával. A falakban levő nedvesség a
belső felületen jelent meg, a műanyag nyílászárók miatti erős páralecsapódással
társulva.

V. 2010-ben megvalósult fejlesztések
V.1. Saját erőből megvalósított fejlesztés






elektromos hálózat bővítése, megerősítése
számítógép asztalok, és székek vásárlása az új gépekhez
olvasói székek vásárlása
szkenner vásárlása
laptop vásárlása

V.2. TIOP pályázatból megvalósított fejlesztés
- 17 db új számítógép
- vonalkód olvasók
- nyomtató-szkenner
- belső hálózat kialakítás
- WLAN kialakítás
- mentőegység
- szünetmentes tápegységek
A pályázat 100 %-os támogatású, utófinanszírozású. Beadásra, kifizetésre került
997 eFt , beadásra került 8.033 eFt összegű záró kifizetési kérelem. A pályázat lezárult.

V.3. TÁMOP pályázatból megvalósított fejlesztés








Könyvtári honlap, valamint gyermek honlap létrehozása, működtetése
Digitalizált tartalmak
2 fő részére 12 havi 110 e Ft munkabér + járulékai. A bérköltség térítése
ellenében elvégzett munkák
- Gyomaendrődi Katalógus kialakítása
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Iskola könyvtári állományának
feldolgozása, felszerelése
- Kis Bálint Általános Iskola könyvtári állományának feldolgozása,
felszerelése
szövegértő olvasás fejlesztését szolgáló program gondozása
kortárs, irodalomnépszerűsítő rendezvények szervezése
számítógép és internet használói képzések

A pályázat 2011. július 30-al zárul le. Előlegként kifizetésre került 3.142 eFt,
amely összeget teljes egészében még nem használta fel a könyvtár. Beadásra került
4.132 eFt összegű kifizetési kérelem, ami 2011 januárjában megérkezett.
Mindkét pályázat konzorciumi partnerséggel valósul meg.
A könyvtári honlap látogatottsága, a digitalizált helytörténeti tartalmak utáni
érdeklődés kiemelkedő. Újságcikk, rádió is beszámolt róla.
VI. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése
Az intézmény TIOP pályázatát ellenőrizte a MÁK, hiányosságot nem állapított
meg, a pályázat megvalósítását elfogadta. Pályázataink pénzügyi szabályosságát,
szakmai előrehaladását konzorciumvezető is figyelemmel kíséri. Feladatainkkal
folyamatosan határidő előtt készülünk el, a projekt előrehaladási jelentésekben a
vállaltakat meghaladja a teljesítés.
A gyomai könyvtár állományának rögzítése után állományegységenkénti
leltározást végeztünk, megnyugtató, jó eredménnyel zárult. A jogszabályi
kötelezettség szerinti állományellenőrzésre 2011-ben kerül sor. Az intézmény átfogó,
gazdasági ellenőrzésére 2011-ben kerül sor.

VII. Adott évben benyújtott pályázatok
Intézményünk 2010-ben nem nyújtott be pályázatot, TÁMOP és TIOP
pályázatunk megvalósítása miatt és mivel nem volt pályázat kiírás.
VIII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét. A könyvtár
ismertségének és társadalmi elfogadottságának legnagyobb fokmérője a beiratkozott
olvasók számának, a használók számának növekedése.
A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, folyamatosan nő a
társadalmi elismertsége is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek
bizonyul a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók,
rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik
látogatóink.
A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni.
A könyvtár kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei: a Rózsahegyi
és Kis Bálint iskolákkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, a kapcsolat kiváló. A Szent
Gellért Általános Iskolával való kapcsolattartás folyamatos, rendszeres, részt vesznek
rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók. Ez évben a Bethlen SzKIval is sikerült elmozdulni a holtpontról, bekapcsolódtak a Népmese Napjába, két
kollégiumi csoport is ellátogatott a könyvtárba, reméljük ezt is tudjuk tovább javítani.
A könyvtár TÁMOP pályázatának feladatvállalásában szerepelt, hogy a
könyvtárosok feldolgozzák a Rózsahegyi, a Kis Bálint iskola, valamint a Kner
Gimnázium könyvtárának állományát. Teljesen egyedülálló, hogy ilyen értékű
munkát egy intézmény egy másik intézménynek „ajándékoz”. Mintahogyan az is,
hogy az iskolák nem csak az elvégzett munkát, hanem egy-egy számítógépet, a
SZIRÉN programot, vonalkódolvasót is kaptak/kapnak, valamint a könyvtári
dokumentumokat megfelelően felszerelve, jelzetelve, átpecsételve, megjavítva, helyére
rendezve kapják vissza (ezt a könyvtár saját vállalása alapján).
A könyvtár TIOP pályázata lehetőséget nyújtott a számítógépparkunk teljes
megújítására, ezért a könyvtár felajánlott egy-egy számítógépet az általános
iskoláknak, akik ezt elfogadták és a fejlesztőpedagógusok kapták meg. Szintén ez a
pályázat tette lehetővé, hogy egy használt fénymásolót adtunk át a családsegítő
intézetnek, akik után ezt a fénymásolót a védőnők kapták meg.
A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési szerződést kötöttünk, a
könyvtár több alkalommal kapott német nyelvű ajándékkönyveket, folyóiratokat
tőlük.

Civil szervezetek: Szülőföld Baráti Kör, az Endrődiek Baráti Köre, a
Honismereti Egyesület, a Múzeumbarátok Köre Egyesületekkel állunk szorosabb, és jó
kapcsolatban.
A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárral, a konzorciumi partner könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés,
Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk fenn, amely kapcsolat
együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg. Ezen kívül felvettük a
kapcsolatot Békésszentandrás könyvtárával is, elsősorban a kistérségi mese-és
versmondó verseny szervezési feladatai miatt, és a későbbi együttműködést célozva.
IX. Tervek


















a jelenlegi látogatói létszám megtartása
a szolgáltatások bővítése
meglévő szolgáltatások minőségének javítása
a könyvtár interaktivitásának növelése
a honlapon növelni a digitális tartalmak számát
honlap folyamatos és rendszeres karbantartása
az állományba kerülő helytörténeti dokumentumok tartalmi feltárása,
digitalizálása, közzététele
kapcsolaterősítés további civil szervezetekkel
a jelenlegi kapcsolatrendszer fenntartása, erősítése, tartalmi együttműködés
a kapcsolatrendszer felhasználása a helyi jelentőségű tartalmak felkutatásában,
feldolgozásában, közzétételében
az olvasáskultúra támogatását célzó országos rendezvényekben való aktív
részvétel
olvasáskultúrát javító helyi rendezvények és programok
rendezvények
használói képzések: könyvtár-, számítógép-, internethasználói képzések
digitális írástudás széleskörű terjesztése, támogatása
a gyomai könyvtár: épület külső-belső felújítása, akadálymentesítés, szociális és
raktár rész kialakítása, vagy a könyvtár elköltöztetése
az endrődi könyvtár: penészedés, vizesedés megszüntetése, belső meszelés,
mázolás

A 2011-es költségvetési előrejelzés ismeretében a legtöbb tervünk csak elméleti,
gyakorlati megvalósításra nem látok lehetőséget. Amennyiben ilyen drámaian
csökken az állománygyarapításra fordítható összeg és nem tudunk rendezvényeket

tartani, a szolgáltatási szinten nem tudunk továbbfejlődni, a látogatottságát
veszélyeztetjük az intézménynek, elért eredményeink teljességgel kárba vesznek.
A fenntartóként funkcionáló Önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek
felelősséget kell vállalnia abban, hogy döntést hozzon a könyvtár ügyében:
- kell-e a könyvtár
- két könyvtárat tart fent
- biztosít-e a könyvtár szakmai működéséhez megfelelő összeget
Az ellehetetlenítés nem lehet eszköz és cél. Határozott és világos választ kell
kapnunk, a működéshez a megfelelő anyagi kondíciókat is biztosítani kell. Vezetőként
arra tehetek ígéretet, továbbra is szigorúan költségtakarékos, a közösség tagjainak,
Gyomaendrőd minden lakójának érdekeit szolgáló intézményként működik a
könyvtár.

Gyomaendrőd, 2011. január 26.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011.január 25-én, a Határ Győző Városi Könyvtárban megtartott dolgozói,
munkaértekezleten.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető elmondta, hogy a dolgozók megismerhették,
véleményezhették az intézmény 2010-es évi munkájáról szóló beszámolót, az idei évi
terveket. Véleményüket, észrevételeiket a beszámolóban és terveknél figyelembe vette,
beépítette.
- ismertette a 2010-es évről készült beszámolót, amelyet a dolgozók egyhangúlag
elfogadtak
- ismertette a 2010-es évi törlésekről készült jegyzéket
- ismertette a 2011-es évi terveket, amelyet a dolgozók egyhangúlag elfogadtak.
Ezek után ismertette a költségvetési kilátásokat, elmondta a dolgozóknak, hogy
várhatóan létszám leépítésre kerül sor, valószínű, hogy nem is egy főt érintően. Az
értekezleten szóba került a dolgozók egységes munkaidőidő csökkentése is, amely
kiválthatná a létszámleépítést, de mivel nem volt meg a szükséges együttes elfogadás,
ezt a lehetőséget elvettették. A költségvetési kilátások nagyarányú csökkenést
mutatnak a dokumentum-beszerzésre fordítható összegnél is, amely a könyvtár
további működésével kapcsolatban vetít előre negatív hatásokat. A költségvetés
feszített keretei továbbra is nagyon fegyelmezett gazdálkodást, költségtakarékosságot
követelnek.

Gyomaendrőd, 2011.január 25.

Turna Lajos
jegyzőkönyvvezető

Löveiné Márton Gizella
Közalkamazotti képviselő

A Határ Győző Városi Könyvtár
MUNKATERVE 2011

A Határ Győző Városi Könyvtár számára a 2011. év céljai és feladatai között prioritást élvez a
szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében a szolgáltatások további
biztosítása, esetleges bővítése, az intézmény gazdálkodási stabilitásának megtartása, a nyújtott
szolgáltatások és elvégzett munka minőségének javítása.
I.

Kiemelt feladataink

 2008-2013 időtartamra érvényes stratégiai terv időarányos részének
megvalósítása
 a szolgáltatások fejlesztése, az ehhez kapcsolódó személyi-, tárgyi-, pénzügyi
erőforrások hatékony felhasználása
 együttműködések folytatása, meglévő kapcsolataink megtartása, a
kapcsolatrendszer bővítése
 a könyvtár interaktivitásának növelése
 a könyvtár társadalmi elismertségének megőrzése, növelése
 a TÁMOP pályázat feladatainak elvégzése, a pályázat elszámolása
 olvasásnépszerűsítő program szervezése, bővítése, folytatása
 digitalizált tartalmak megjelenítése
 továbbra is szigorú és következetes pénzügypolitika folytatása
II.

A könyvtár állománya

Cél
Könyvtári
dokumentumok
rendelése, érkeztetése,
állományba vétel
Folyóirat rendelés és
kezelés

Feladat
Könyvek megrendelés,
érkeztetés, állományba
vétel, olvasói igények
figyelemmel kísérése
Folyóiratok 2010. évi
számainak raktározása,
köttetés előkészítése
2012. évi megrendeléshez
igény- és használatmérésen
alapuló ajánló készítés

Határidő
Folyamatos

Január

Október

Felelős
Könyvtárvezető

Kiszely Ilona
és
Gottfried
Sándorné
Kiszely Ilona
és
Gottfried
Sándorné

Nyilvántartások
pontosítása,
állománystatisztika

Állományvédelem

Olvasói igények
figyelése

Tervszerű
állományapasztás

Állományellenőrzés

Leltárkönyv és adatbázis
egyeztetése, statisztikai
adatok kezelése
2010. évi statisztika
Köttetésre szánt
dokumentumok gyűjtése
1945 előtti kiadványok
figyelemmel kísérése
Könyvek javítása,
felszerelése
Desiderata jegyzék
vezetése, előjegyzések
figyelemmel kísérése,
követése
Selejtes állapotú dokumentumok leválogatása
Olvasó igény megszűnése
miatti leválogatás
Selejtezési jegyzék
elkészítése
Be nem hajtható követelésekről selejtezési jegyzék
A gyomai könyvtár
állományleltározásának
előkészítése

Leltározási ütemterv
Leltározás

Folyamatos
Február

Helytörténeti
dokumentumok
feldolgozása

Könyvtárvezető

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné

Folyamatos
Folyamatos
November
December

Könyvtárosok

Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné,
Turna Lajos

Július

Löveiné Márton
Gizella,
Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Könyvtárvezető
Löveiné Márton
Gizella, Nagy
Piroska,
Turna Lajos
Könyvtárvezető

Folyamatos

Nagy Piroska

Június

Május
Június

Leltározási jegyzőkönyv
Anyagok rendezése,
tartalmi feltárás

Gottfried
Sándorné,

III.

Olvasószolgálat- Tájékoztatás

Cél
Kölcsönzési adatok,
nyilvántartások

Feladat
Adatok pontosítása,
adminisztráció naprakészen,
pontosan
Olvasójegy használata

ODR igénybevétel

Állomány
népszerűsítése

Tájékoztatás a kölcsönzési
adatokról
on-line elérhetőségéről
Tájékoztatás, felvilágosítás,
könyvtárközi ügyintézés

Az újdonságokat is magában
foglaló tematikus ajánló
jegyzékek készítése
Új beszerzések ajánlójegyzéke

Határidő

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Felelős

Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné

Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné

Turna Lajos

Témacsoportok kialakítása
Olvasók segítése,
tájékoztatása
Felszólítások
kezelése

Használói tájékoztatás, saját
könyvtárak, illetve más
könyvtárak katalógusai
Felszólítók kiküldése, a
visszahozott dokumentumok
figyelemmel kísérése

Folyamatos
Március
Június
Szeptember
November

Gottfried
Sándorné,
Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné
Kiszely Ilona,
Turna Lajos

IV.

A könyvtár rendezvényei

Időpont
Február 21-25.
Március
Április 11.
Április 18.
Május
Június
Szeptember 30.
Október
November
November

Rendezvény
„aranyfonál” városi mesemondóverseny
TÁMOP projektbemutató rendezvény
Vers- és prózamondó verseny
Kistérségi mese-vers- és prózamondó verseny
Rendezvény a Rózsahegyi Napok keretén belül
Rendezvény a Kis Bálint Napok keretén belül
A Népmese Napja
Őszi könyvtári Napok: csatlakozás az országos
rendezvénysorozathoz
Határ Győző megemlékezés
Határ Győző megyei, középiskolás
szavalóverseny

Helye
Blaha L. u. 21.
Kossuth L. út 50.
Kossuth L. út 50.
Kossuth L. út 50.
Blaha L. u. 21.
Blaha L. u. 21.
Kossuth L. 50.
Blaha L. u.21.
Kossuth L. út 50.
Kossuth L. út 50.
Kossuth L. út 50.

A költségvetési tervezet ismeretében kevés esélyt látok arra, hogy rendezvényeinket
megtartsuk.
V.

Internet, számítógép-használat, szolgáltatások, olvasásnépszerűsítés
Cél

Szolgáltatásjavítás

Interaktivitás növelése

Webes megjelenés
MCONet
Munkaügyi adatbázis
Jegyértékesítés

Feladat
Használói képzések
- internet
- számítógép
Szövegelő játék on-line
elérhetősége
Játékos feladatok a
gyermek honlapon
A könyvtár honlapjainak
gondozása, folyamatos
frissítés, tartalmak
feltöltése
Hírfeltöltés
Adatrögzítés
Szolgáltatás
igénybevételének segítése

Határidő

Felelős

Folyamatos

Turna Lajos

Folyamatos

Löveiné
Márton
Gizella,
Turna Lajos

Folyamatos

Könyvtárosok,
Turna Lajos

Folyamatos
Folyamatos

Turna Lajos
Turna Lajos

Folyamatos

Turna Lajos

Gyomaendrődi
Hírmondó

Olvasásnépszerűsítés

TIOP pályázat

TÁMOP pályázat

Tördelő-szerkesztés

Szövegelő
Új programok, akciók
kidolgozása
Záró kifizetési kérelem
Kis Bálint Ált. Isk.
könyvtárnak feldolgozása
Kner Gimnázium
könyvtárának feldolgozása
Olvasásnépszerűsítő
programok
Kortárs
irodalomnépszerűsítő
rendezvények
Könyvtárszakmai
továbbképzéseken való
részvétel
Záró kifizetési kérelem

Folyamatos

Turna Lajos

Folyamatos

Löveiné
Márton
Gizella, Turna
Lajos
Könyvtárvezető

2011. július 30.

Könyvtárvezető,
Turna Lajos,
Löveiné
Márton
Gizella

2011.augusztus 30.

Gyomaendrőd, 2011. január 25.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

TÖRLÉSI BESZÁMOLÓ

A Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évben az alábbi dokumentumokat törölte
állományából. Kérem a Fenntartót, hogy a törlést szíveskedjen jóváhagyni.

TÖRLÉSEK

DB

FORINT

GYOMA
- Pénzben megtérített
2
1.230,- Behajthatatlan
35
44.868,- Tervszerű állományapasztás
elhasználódás és olvasói érdeklődés megszűnése miatt 605 144.398,Összesen:
642 190.496,ENDRŐD
- Behajthatatlan
2
3.200,- Rózsahegyi Iskolának átadott
2
2.500,- Tervszerű állományapasztás
elhasználódás és olvasói érdeklődés megszűnése miatt 717 218.640,ÖSSZESEN:
1363 414.836,A behajthatatlan dokumentumok esetében a szükséges felszólításoknak a könyvtár
többszörösen eleget tett. A dokumentumok kivezetése a nyilvántartásokból
megtörtént.

Gyomaendrőd, 2011. január 25.

Dinyáné Bánfi Ibolya

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatásának tárgyalása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 2009. november 8.-án kérelemmel fordult Várfi András polgármester úrhoz,
melyben 132.400 Ft/hó önkormányzati támogatást kért a gyermeklétszám csökkenése és gyermeklétszám elszívása
miatt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 472/2009.(XI.26.) számú határozatával úgy döntött,
hogy támogatja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmét, mely szerint 132.400 Ft/hó többlet költséggel
támogatja az intézményt a 2009/2010-es nevelési év szeptember-október-november-december hónapokban, ami
132.400 Ft*4=529.600Ft támogatási összeget jelentett.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézmény részére visszafizetendő formában, havi
egyenlő részletekben történő visszafizetéssel adta a támogatást úgy, hogy 2010. szeptember 1.-ig fizesse vissza az
529.600 Ft-ot.
Fedezetként az óvodák 2009. évi törvényességi, szakmai ellenőrzésére elkülönített összegmaradvány lett kijelölve.
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nevében Giricz Ilona intézményvezető, 2010. január hónapban ismét
kérelemmel fordult Várfi András polgármester úrhoz és a Képviselő-testülethez.
A levélben leírta, hogy a 2009. november 26.-án elfogadott Képviselő-testületi határozatot tudomásul veszi, melyben
a támogatást vissza kell fizetnie, de nem tud eleget tenni a támogatás-visszafizetési kötelezettségének és kéri
támogatás visszafizetésének elengedését.
Az intézményvezető tájékoztatása alapján az óvodában - gyermeklétszám csökkenése és elszívása miatt - kialakult
költségvetési helyzetet az Önkormányzati támogatás annyiban tudta segíteni, hogy decemberben nem lett
fizetésképtelen az intézmény.
A 2009/2010-es nevelési évben nem várható változás, mert a beíratott óvodás létszám után igénybe vehető
támogatás mértéke, nem fedezi az óvoda működésének költségeit.
A halmozottan hátrányos helyzetű városrésznek igénye van az óvodai nevelést biztosító intézményre, amely egyben
a városrész egyfajta „közösségi helye” is.
A támogatás abban az esetben tudja az intézmény visszafizetni, ha a 2010/2011-es nevelési évre az óvodába
beíratott gyermekek létszáma a felvehető maximális létszámot eléri vagy megközelíti. (Az óvodai beiratkozás
időpontja március 1. és április 30. közötti időszakban megjelölt időpont.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozatában
felfüggesztette a 472/2009.(XI. 26.) számú határozatában elfogadott döntését, és elnapolta a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Kft támogatási összeg eltörlésének kérelmét azzal a feltétellel, hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tegyen javaslatot a támogatási összeg visszafizetésével
kapcsolatban, a Képviselő-testületnek, az októberi statisztikai létszámjelentés (2010. október 1.) alapján.
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által működtetett Tulipános Óvoda 2010 évi statisztikai jelentése alapján a
beíratott gyermeklétszám 20 fő (működési engedély alapján 40 fő az engedélyezett).
A Képviselő-testület a támogatás minden egyes tárgyalásaikor figyelembe vette az intézményvezető
kéréseit/indokait és azokat szem előtt tartva minden esetben visszafizetés feltételéhez illetve újra tárgyaláshoz
kötötte a támogatás visszafizetésének tényét.
A támogatás visszafizetésének eltörlése feszültséget kelthet, a jelenlegi gazdasági helyzetben, a többi nevelési és
oktatási intézmény tekintetében.
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. a megítélt 529.600 Ft támogatási összegből még nem kezdte el a
törlesztést.
Az 529.600 Ft támogatási összeg öt hónapra elosztott részletfizetését javaslom az alábbiak szerint: Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által működtetett Tulipános Óvoda 529.600 Ft támogatási összegben részesült. A
támogatás visszafizetését öt hónap alatt 2011. március 1. napjától 2011. július 31. napjáig 105.920 Ft/hó
részletekben.
Kérem a Tisztelt képviselő-testülete, hogy az előterjesztést szíveskedjék megismerni és a határozati javaslatok
szerint dönteni.
37

Döntési javaslat
"Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatásának tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a támogatás visszafizetésének meghatározásáról az alábbiak szerint
döntsön:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
támogatási összeg eltörlésére irányuló kérelmét, és elrendeli az 529.600 Ft támogatási összeg egyenlő részletekben
történő visszafizetését 2011. március 1. napjától 2011. július 31. napjáig - 105.920 Ft/hó – összegben.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2010. évről szóló
beszámolójának elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén három tanyagondnoki körzet működik. A harmadik körzetben feladatellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság biztosítja a
szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett
tevékenységéről minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte a 2010. évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
VI. 1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján elfogadásra javasolja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját 2010. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról., mert a szolgáltató a
tanyagondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatban a szerződésben foglaltakat teljesítette.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd III. számú tanyagondnoki körzetében végzett
tanyagondnoki szolgálati tevékenységről
Beszámolót készítette:
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletében a város külterületén három tanyagondnoki körzetet hozott
létre. A III. számú tanyagondnoki körzetben a feladatot – a 77/2010. (II. 25.) Gye. KT
határozata alapján – a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti
Társaság látja el. A feladat ellátásáról, a feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján, mint
fenntartó az alábbi beszámolót készítjük.
A szolgáltatás célja:
A tanyagondnoki szolgáltatás célja Gyomaendrőd Város hátrányos helyzetű,
szolgáltatáshiányos külterületi tanyás térsége esélyegyenlőségének növelése, az ott élők
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások
kiépítésének elősegítése, a szolgáltatási funkciók bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb
életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
- Csejti utca,
- Korvin Ottó utca,
- Mester utca,
- Simai utca,
- Tóth Árpád utca,
- Vasútsor utca,
- Tanya IV. kerület,
- Tanya V. kerület,
- Tanya VI. kerület,
- Tanya VII. kerület,
- Nagylaposi MÁV lakás, Vasúti Őrház
- Templom-zug.
Ellátottak száma:
Tanyagondnoki körzethez tartozó lakosság száma: 367 fő
A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzati rendelet, az 1993. évi III. törvény, az 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet, valamint a helyi szükségletek alapján:
– közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
– az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A feladatellátás tárgyi-, személyi feltételei, szakmai tartalma:
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele személyszállításra és kisebb
áruszállításra is alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlás 8+1 férőhelyes személygépjármű,
további elvárás, hogy legyen alkalmas gyermekek és idősek, mozgásukban korlátozott
személyek szállítására is, és közlekedéstechnikailag biztonságos legyen. 2008-ban UMVP
pályázat keretében sikerült a gépjárművet beszerezni, az üzembe helyezés 2008. december 17én megtörtént, a feladatot e gépjárművel látjuk el.
A tanyagondnoki szolgálat működési engedély köteles tevékenység, a működési
engedélyt Szarvas Város Önkormányzat Jegyzőjétől 2008. december 28. napján kaptuk meg,
a tevékenység 2009. január 1-én indult el.
A feladatellátást Havelda János tanyagondnok végzi. A feladatellátás feltétele a 81/2004.
(IX.18.) ESZCSM rendelet alapján a tanyagondnoki alapképzés elvégzése. A képzést a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi, meghatározott képzési ciklusokban.
Havelda János a képzést 2010. március 31-én sikeresen elvégezte, a személyes gondoskodást
végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet alapján a működési nyilvántartásba való bejelentése megtörtént.
A szolgáltatás alapvető tartalmi elemeit és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
tartalmazza.
A szolgáltatás alapfeladatai:
közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális
információk szolgáltatásában
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre
szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így óvodába, iskolába szállítás,
egyéb gyermekszállítás
A szolgáltatás kiegészítő feladatai:
közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
Közvetett szolgáltatások lehetnek:
az ételszállítás önkormányzati intézménybe
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére
Szakmai programunkat a hivatkozott rendelet alapján készítettük el. A mindennapi
tevékenységről munkanapló készül, a módszertani központ ajánlása szerinti
tevékenységkódok alkalmazásával. Ezek kigyűjtése alapján az alábbi diagram szemlélteti
tevékenységeink főbb területeit, azok megoszlását.

A szolgáltatás éves tevékenységi esetei tevékenységtípus szerinti
megoszlásban
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Gyermekszállítás: óvodába, iskolába
Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, rendezvényre szállítás
Ételszállítás önkormányzati intézménybe

A szolgáltatást legsűrűbben igénybevevők többsége gyermekes család, akik elsősorban
a gyermekek kollégiumba, iskolába, óvodába szállítását kérik. A diagramm is szemlélteti,
hogy legnagyobb arányban a gyermekek szállítása tölti ki a napi tevékenységet.
Második legnagyobb feladatarányt az idősebb korosztály számára nyújtott szolgáltatás
jelent, így különösen:
- egészségügyi intézménybe történő szállítás,
- hivatalos ügyek intézése céljából történő szállítás,
- bevásárlási céllal történő szállítás,
- más lakossági szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítését célzó szállítás.
Harmadik jelentős feladat a napi tevékenységeink között az étel szállítása
önkormányzati intézménybe. Ez a feladat nem tartozik a tanyagondnoki tevékenység
közvetlen alapfeladatai közé, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett
szolgáltatásként végezzük, együttműködés alapján.
Az idősebb ellátottak részére szükség esetén közreműködünk házi segítségnyújtásban,
(bevásárlás, gyógyszerkiváltás, begyújtás, ház körüli feladatok, tűzifa-, termény beszerzés,
stb…) illetve étel házhozszállításában.
Részt veszünk önkormányzati információk közvetítésében az önkormányzati újság
kiszállítása útján, továbbá saját rendezvényeinken is igyekszünk teret biztosítani a szolgáltató,
az ellátottak és az önkormányzat közötti párbeszédnek. Saját rendezvényeink között
említendő a Kihívás Napján rendezett gyalog-túra, amely minden korosztályt megmozgat és
telephelyünkön zárul bográcsozással, másik rendezvényünk ősszel egy szabadidős családi
nap.
A rendezvényeink alkalmával segítségünkre volt a Városi Gondozási Központ
tanyagondnoki szolgálata. Itt említeném meg, hogy a Városi Gondozási Központtal
folyamatos az együttműködésünk, szükség esetén segítséget nyújtunk egymásnak.
Szolgáltatásainkat rugalmas munkaidő beosztással nyújtjuk, így lehetőség van
esetenként esti, illetve hétvégi feladatellátásra is.

Teljesítménymutatók:
→
Ellátottaink száma december 31-én 71 fő. Az ellátotti kör 2010. március 1. napjával
változott, ekkor az új tanyagondnoki körzet beindításával ellátotti területünkből
kikerült a Tanya II. és III. kerület, helyébe lépett a Nagylaposi lakosság. Ekkor
jelentős ellátotti létszámnövekedés volt tapasztalható, mely azóta stabil, szinte állandó.
→
Egész évben a tanyagondnoki feladatellátáshoz kötődő futott kilométer-teljesítmény
28667 km, egy munkanapra jutó átlag 112,42 km. 2009-ben az egy munkanapra jutó
átlag kilométer 93,75 volt, azaz a napi menetkilométerünk közel 19 kilométerrel nőtt,
ami adódik a körzetmódosítást követő ellátotti létszám növekedésből és Nagylapos
távolságából.
→
Egész évre vetítve a tanyagondnoki feladathoz eltöltött munkaóra száma 2040 óra, a
feladatellátás kötelező munkaóráinak száma: 2040 óra.
Fenti teljesítménymutatók jelentése és igazolása a szociális regiszterben illetve a normatív
állami támogatás elszámolásában megtörtént.
A 2010. évi normatív állami támogatás összege 1.996.550.-Ft volt, mely az előző évhez
képest közel 200.000.-Ft-tal csökkent. A normatív állami támogatás nem fedezi a
költségeket. A feladatellátáshoz fenntartói kiegészítés szükséges.
Szolgálatunknál az Állami Szociális és Foglalkoztatási Hivatal átfogó szakmai ellenőrzést
tartott még 2009. évben, működésünkben hiányosságot nem tárt fel. Az ellenőrzést végző
személy által készített ellátotti interjúk szolgálatunk irányába bizalomról tanúskodtak, az
ellátottak az ellátásról megelégedéssel nyilatkoztak, panasz nem érkezett. 2010. évben a
működési engedélyt kiadó hatóság végzett ellenőrzést, módszertani intézmény, mint szakértő
bevonásával. Az ellenőrzés a működésünket megfelelőnek találta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Gyomaendrőd, 2011. január 31.

Havelda Jánosné
mb. képviselő

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20.
napján szerződést kötött a SANI-MED TRANS Kft-vel ( továbbiakban: Szolgáltató ),figyelemmel a Békési Kistérségi
Társulás és a Szolgáltató közötti megállapodásra.
A szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig
írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője
köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját 2011.
január 14-én megküldte, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.

Döntési javaslat
"Az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
elfogadásra javasolja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2010. évi
munkájáról készített beszámolóját, mert az Orvosi Ügyelet tevékenysége során teljesítette a szerződésben
foglaltakat, a tevékenység ellen sem az ÁNTSZ, sem a lakosság részéről panasz., észrevétel nem érkezett.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Beszámoló Gyomaendrőd Város
Központi Orvosi Ügyelet
Tevékenységéről

2010

SANI- MED TRANS Kft. 2008. január 1.-től az előző szolgáltatótól átvéve látja el a
Gyomaendrőd város Központi Orvosi Ügyeletét.
A 2010-es évben az általános gazdasági recesszió kellőképpen érezhető volt
az egészségügyi ágazatban is. A megszorító intézkedéseknek köszönhetően az
ügyelet OEP finanszírozása változatlan maradt, megegyezett az előző kétévivel.
A 2010-es évben bekövetkezett áremelkedések sújtották az egészségügy szereplőit
úgy, mint a gazdaság többi résztvevőét. Ez a tény nagymértékben korlátozta a Kft.
mozgásterét és nehezítette az ügyeleti ellátást.
Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt a 2010-es évi finanszírozás
kiegészítés mértékét tekintve megegyezett az előző évivel.
Kapcsolatunk az önkormányzattal, a város egészségügyi intézményeivel, illetve
a területen praktizáló háziorvosokkal korrekt és konstruktív. A háziorvos kollegák
szükség esetén részt vesznek az ügyeleti ellátásban.
SZEMÉLY FELTÉTELEK
Az ügyeletet biztosító kollégák sürgősségi ellátásban kellően jártas
mentőszolgálati gyakorlattal rendelkező kórházi orvosok.
2009-as évhez képest az orvosi kar kismértékben változott, ezáltal biztosítva a
magasabb ellátási színvonalat.
A gépkocsivezetők mentősök, ennek köszönthetően megteremtettük feltételét
a szakszerű ellátáshoz szükséges team munkának és az ügyeleti gépkocsikra szerelt
megkülönböztető jelzés használatának.
TÁRGYI FELTÉTELEK
A műszerezettség színvonala jó. Az eszközök mindenben megfelelnek a
hatályos előírásoknak és szakmai minimum feltételeknek (EKG, defibrillátor, AMBU
sürgősségi táska, hordozható oxigénpalack). Az eszközök folyamatos karbantartását

SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10
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és szervízelését a Kft. biztosította, illetve szükség esetén pótolta, ezáltal a
műszerek meghibásodása nem okozott fennakadást az ellátásban.
Ügyeleti gépkocsik: Suzuki SX4 terepjáró megkülönböztetett jelzéssel
felszerelve.
Informatikai háttér biztosított, az ügyeleten számítógépes adatfeldolgozás és
hanganyag rögzítése történik.
Gyógyszer ellátás folyamatos zökkenőmentes és szélesebb palettát fed le, mint
a minimum feltételeknek megfelelő előírás.
BETEGFORGALOM
Az éves statisztikának megfelelően 2010 január 1- december 31 között 2727
esetet regisztráltunk.
A részletes, és
grafikonokon ábrázoljuk.
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Összehasonlítva az adatokat a 2009-es év adataival észlelhető, hogy a
betegforgalom szinte megegyező. A kórházba való utalás10-12%-os csökkenő, illetve
a mentőszállítás kb.10%-os növekedő tendenciát mutatott.
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A 2010-es évben a gyomaendrődi központi orvosi ügyelet tevékenységével
szemben az ÁNTSZ felügyeleti szervtől nem érkezett, panasz kivizsgálás céljából.
Az önkormányzat és a lakosság részéről észrevét nem érkezett.
Várakozással tekintünk a 2011-es évre a várható változások miatt. Az ügyelet
tisztasági és felújító festését erre az évre beterveztük. A személyi állomány
átrendezését követően az elkövetkezendő évben szeretnénk az ügyeleti
tevékenységet magasabb szakmai színvonalon és nagyobb empátiával végezni.
Kérem beszámolóm ezen elfogadását.
Békéscsaba, 2011. január 14.
Tisztelettel:

..............................................
Dr. Piriczky Béla főorvos
Ügyvezető
Sani-Med Trans Kft.

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolóinak, pénzügyi
elszámolásainak elfogadása
Enyedi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Bizottság!
A mindenkori költségvetési rendeletben a képviselő-testület által elfogadott Idegenforgalmi Alap felett az Ügyrendi-,
Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. Az Idegenforgalmi
Alapról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet az alapból elnyert támogatásokra vonatkozó beszámolási és
elszámolási rendet az alábbiak szerint szabályozza.
„8. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő év január 31. napjáig szakmai beszámolót
és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani.
(2) A Bizottság a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, a támogatási cél megvalósulását a Polgármesteri
Hivatal közreműködése útján ellenőrzi.
(3) A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásáról a Biztosság dönt. Amennyiben a
támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesítette, a
támogatást részben vagy teljes egészében a Bizottság visszavonhatja.
(4) Visszavonás esetén a visszavonást követő 8 (nyolc) napon belül a támogatásban részesülő az igénybe vett
támogatási összeget a mindenkori jogszabály által meghatározott kamattal köteles visszafizetni.”
Az elmúlt év folyamán 6 pályázó részesült támogatásban.
A 2010. évi pályázati kiírásban rögzített elszámolható költségek voltak:
- Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
- Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
- Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
- Program megvalósításában részt vevő személyeknek kifizetett bér, megbízási díj és járulékai, honorárium.
A benyújtott beszámolók és pénzügyi elszámolások rövid összesítése:
2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi elszámolásai
Pályázó
Pályázatban megjelölt cél
Tervezett költségek részletezése
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános
Hangosítás, óriás adventi gyertyák,
Iskola és Óvoda a Gyermekekért Adventi koszorú állítása.
dekorációs anyagok, szállítás.
Alapítvány
Hagyományőrző és népművészeti
programsorozat megrendezése a
Zenekari költségek, táncos és egyéb
Suttyomba Alapítvány
Zrínyi M. utcai tájházban és a
költségek, technikai költségek.
Művelődési Házban.
„Az operett és musical gyöngyszemei”
Fellépők tiszteletdíja, fény és egyéb
Templárius Alapítvány
a 80 éves Endrődi Népházban
technikai eszközök bérlése.
díszelőadás megrendezése.
Együttesek díjai, biztonsági őrzés,
2010.07.16-18-i Partnerock Fesztivál
Németh Dezső egyéni vállalkozó
mentőszolgálat, reklám, fény és
megrendezése.
hangtechnika.
II. „Mindenki Karácsonya” elnevezésű Terembérlet, hangosítás, reklám,
Tímár Jánosné egyéni vállalkozó rendezvény lebonyolítása,
műsor, nyersanyag költség,
megrendezése.
munkabérek.
Területbérleti, sátorbérleti, színpad
II. Gyomaendrődi Disznótoros és
bérleti, hangtechnika bérleti díj,
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi
Böllérpálinka Verseny elnevezésű
közmű díjak, hulladékszállítás,
Üdültetési Szövetség Turisztikai
hagyományőrző program
műsorköltségek, zsűri, állatorvosi,
Egyesület
megrendezése.
őrzési, szállítási, reklám költség, díjak,
reklám, technikai személyzet.
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Pályázó
Gyomaendrőd Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda a
Gyermekekért Alapítvány
Suttyomba Alapítvány
Templárius Alapítvány
Németh Dezső egyéni vállalkozó
Tímár Jánosné egyéni vállalkozó
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület

Igényelt
támogatás
öszege, Ft.

Pü-i
Pü-i
Megállapí-tott Beszámo-lót
elszámolásra
elszámotámogatás benyúj-tottabenyújtott
lást benyújösszege, Ft.
e?
számlák
totta-e?
végösszege, Ft.

200.000

200.000

igen

igen

200.060

970.000
400.000
1.300.000
300.000

500.000
200.000
500.000
300.000

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

529.000
200.000
500.000
310.000

600.000

300.000

igen

igen

616.705

A beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat teljes terjedelemben az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a beszámolókat és a pénzügyi elszámolásokat áttekinteni, és azok
elfogadásáról, vagy elutasításáról dönteni.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért Alapítvány beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért
Alapítvány, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint
összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért
Alapítvány, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint
összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem fogadja el.
Felszólítja támogatottat ……………………………………. tárgykörben 8 napon belüli hiánypótlásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Suttyomba Alapítvány beszámolója"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Suttyomba Alapítvány, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból
elnyert 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Suttyomba Alapítvány, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból
elnyert 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és
pénzügyi elszámolását nem fogadja el. Felszólítja támogatottat …………………………………….
tárgykörben 8 napon belüli hiánypótlásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Templárius Alapítvány beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Templárius Alapítvány, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból
elnyert 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Templárius Alapítvány, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból
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elnyert 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és
pénzügyi elszámolását nem fogadja el. Felszólítja támogatottat …………………………………….
tárgykörben 8 napon belüli hiánypótlásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Németh Dezső egyéni vállalkozó beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Németh Dezső egyéni vállalkozó, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi
Alapból elnyert 500.000.-ft, azaz Ötszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját
és pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Németh Dezső egyéni vállalkozó, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi
Alapból elnyert 500.000.-ft, azaz Ötszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját
és pénzügyi elszámolását nem fogadja el. Felszólítja támogatottat …………………………………….
tárgykörben 8 napon belüli hiánypótlásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 5. döntési javaslat
"Tímár Jánosné egyéni vállalkozó beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Tímár Jánosné egyéni vállalkozó, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi
Alapból elnyert 300.000.-ft, azaz Háromszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó
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beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Tímár Jánosné egyéni vállalkozó, mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi
Alapból elnyert 300.000.-ft, azaz Háromszázezer forint összegű pályázati támogatásra vonatkozó
beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem fogadja el. Felszólítja támogatottat
……………………………………. tárgykörben 8 napon belüli hiánypótlásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 6. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület,
mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert 300.000.-Ft azaz Háromszázezer forint összegű
pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület,
mint támogatott 2010. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert 300.000.-Ft azaz Háromszázezer forint összegű
pályázati támogatásra vonatkozó beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem fogadja el. Felszólítja
támogatottat ……………………………………. tárgykörben 8 napon belüli hiánypótlásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 352/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozatával
Idegenforgalmi Alap létrehozásáról döntött.. A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II.29.) Gye. Kt. rendelet szerint a pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírás határideje tárgyév február
28. napja. A 2011. évi költségvetési rendelet tervezetében forrást erre a célra nem jelölt ki a T. Képviselő-testület. A
forrás kijelölése nélkül meghatározott célkitűzések között azonban 1.000.000 Ft szerepel az idegenforgalmi célú
pályázatok támogatására. A pályázat kiírásának tehát feltétele a forrás megjelölése.
Az alap működése:
A mindenkori költségvetési rendeletben a képviselő-testület által elfogadott Idegenforgalmi Alap felett az Ügyrendi-,
Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik. A döntési jogkörrel rendelkező
szakmai bizottság az éves keret 90 %-át pályázat útján osztja fel, 10 % céltartalék mellett. A céltartalék
felhasználásáról különösen jelentős idegenforgalmi célok megvalósítása érdekében saját hatáskörben dönt.
A versenysemlegesség és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alapból történő támogatás odaítélésének
kizárólagos kritériuma a pályázatban kiírt cél megvalósítása.
Pályázati cél lehet például:
- Szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító vendégbarát
programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok)
- tematikus programok megszervezése, lebonyolítása (pl.: turistáknak kínált tematikus programok)
- a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl. parkosítás,
virágosítás, díszkivilágítás),
- a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása,
- helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös kiadványok, szakmai
programok),
- beutaztató tevékenység ösztönzése,
- a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.: sétahajó,
városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés)
A támogatásban részesülők köre:
Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások, vállalkozók,
gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik tevékenységüket, vagy valósítják meg
programjaikat.
Az elnyerhető támogatás formája, mértéke:
Az elnyerhető összeg vissza nem térítendő támogatás, mértéke a megvalósítás nettó költségeinek maximum 50 %a, legfeljebb azonban az Alap kerete.
Elszámolható költségek:
- Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
- Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
- Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
- Program megvalósításában részt vevő személyeknek kifizetett bér, megbízási díj és járulékai, honorárium.
Forrás:
- A tárgy évet megelőző év idegenforgalmi adóbevétel képviselő-testület által meghatározott része, amely mindenkor
a tárgy évre vonatkozó költségvetésben külön soron kerül elkülönítésre.
- A befizetett pályázati díjak.
- Az előző éves keret maradványösszege.
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Időbeli ütemezés:
Február:
pályázat kiírása.
Március:
pályázatok benyújtása
Április:
döntés, szerződéskötés
Május:
finanszírozás
Követő év január:

szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kultúrális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy pályázatot hirdessen a 2011. évi
Idegenforgalmi Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete, míg a pályázati
adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza. Az Alap forrásául a
................................................................. jelöli meg.
1. számú melléklet a …../2011. (……...) Gye. Kt. határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Idegenforgalmi Alap felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege: 900.000,- Ft
Az Idegenforgalmi Alap rendeltetése:
Az önkormányzat és a civil szféra, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom
területén, továbbá civil szervezetek, vállalkozások ösztönzése vonzerőt jelentő rendezvények szervezésére,
vendégbarát fogadtatás- és a nyújtott szolgáltatás színvonalának növelésére.
Támogatható tevékenységek:
- Szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító
vendégbarát programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok)
- tematikus programok megszervezése, lebonyolítása (pl.: turistáknak kínált tematikus programok)
- a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl.
parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás),
- a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása,
- helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös kiadványok,
szakmai programok),
- beutaztató tevékenység ösztönzése,
- a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.: sétahajó,
városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés)
A pályázók köre:
- Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások,
vállalkozók, gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik szolgáltató
tevékenységüket, vagy Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítják meg programjaikat.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:
- Vissza nem térítendő támogatás.
- A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke a projekt nettó összköltségének maximum 50 %-a, legfeljebb
azonban az Idegenforgalmi Alap pályáztatható kerete.
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Pályázati speciális feltételek:
- egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be,
- hiánypótlásra lehetőség nincs,
- előnyt élveznek a több szereplő együttműködésével megvalósuló projektek.
Elszámolható költségek:
- Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
- Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
- Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
- Program megvalósításában részt vevő személyeknek kifizetett bér, megbízási díj és járulékai, honorárium.
A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt elektronikus
adathordozón (CD lemezen) kell benyújtani. A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottsága saját hatáskörben
dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról pénzügyi és
szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák, melyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu honlapról.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A pályázó
kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
Pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel 1
példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD lemezen) szintén 1 példányban.
Pályázati díj: pályázatonként 3.000.-HUF
A díj megfizetése teljesíthető a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán átvehető csekken, vagy átutalással az
Önkormányzatának 53200125-11062402 számú számlájára.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje: személyes leadás esetén 2011. március 31-én 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2011. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje:

a pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés.

További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/386-122
e-mail: ado@gyomaendrod.hu

2. számú melléklet a …../2011. (……...) Gye. Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Idegenforgalmi Célú Alap
2011. évi pályázatához
Határidő: 2011. március 31.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni
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1.

Pályázat tárgya:

2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.
Megnevezése:
___________________________________________________________________
2.2.
Szervezeti formája:
____________________________________________________________
2.3.
Székhelye:
___________________________________________________________________
2.4.
Levelezési cím:
___________________________________________________________________
2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve:

és a

_______________________________

kapcsolattartó személynek
___________________________________

2.5.2.
Telefonszám:
________________________
___________________________________
2.5.3.

E-mail:

_______________________________

___________________________________

2.6.
Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve:
__________________________________
2.7.
Pályázó adószáma:
___________________________________________________________
2.8.
Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele:
______________________________________
2.9.
Pályázó főtevékenysége:
__________________________________TEÁOR:__________________
2.10.

Bankszámlára vonatkozó adatok:

2.10.1. Pénzintézet neve:
__________________________________________________________________
2.10.2. címe:
_________________________________________________________________________
2.10.3. pályázó számlaszáma:
___________________________________________________________
3.
Pályázatra vonatkozó adatok
3.1.

A pályázat tartalmának rövid ismertetése (max. egy oldal terjedelemben)

3.2

A megvalósítás teljes költségvetése

3.2.1

TELJES BEKERÜLÉS költsége
Kiadás megnevezése

Forint
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A megvalósítás összes költsége:
3.2.2. Források:
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):

______________
______________

Az idegenforgalmi célú alapból jelen pályázat keretében igényelt támogatás összege (Ft):
______________
3.2.3.
Az igényelt támogatás összeg felhasználásának részletezése:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4.
A program megvalósításában résztvevő szervezetek, vállalkozások:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5.
A megvalósítást ajánló szervezetek, személyek:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6.
Korábbi hasonló rendezvény(ek) referenciái (nem kötelező):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

7.1.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak,
azokat betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre
másolatban átadom.
7.2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom
nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét
bejelentem,
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- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély
nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,
7.3.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Idegenforgalmi célú alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.
7.4.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.
7.5.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos
bármely változásról írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város a Polgármesteri Hivatalának Adóosztályát.
7.6.
Kötelezettségek vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást,
továbbá az önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei
felé lejárt esedékességű tartozásom nincs.

Gyomaendrőd, 2011. ________________________________

____________________________

9.
•
•
•
•

pályázó aláírása

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
cégbejegyzésről szóló végzés vagy vállalkozói igazolvány – másolatban
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
cégszerű aláírás igazolása
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum
Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
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Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő
és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a
pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által
üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok Gazdasági Társaságok részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
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b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő
és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a
pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által
üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok természetes személy részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
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Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő
és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a
pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által
üzemeltetett honlapon.
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Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kultúrális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága forrás hiányában nem javasolja a T. Képviselő-testületnek pályázat kiírását az
Idegenforgalmi Alapra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és
pénzügyi beszámolója
Tóth Katalin, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Civil, az Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatással kapcsolatban a pályázóknak
pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségük van a Képviselő-testület felé.
A beérkezett pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolásainak összesítése az előterjesztés mellékletét képező
táblázatokban megtekinthető.
A beérkezett pályázatok elszámolásának teljes dokumentuma megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Irodáján.
Határidőre a pályázók elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a táblázatban foglaltak alapján.
Egy pályázó szervezet - a Hun-Boksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete – nem nyújtotta be a szakmai
és pénzügyi beszámolóját a 2010-es évről, mert nem vette fel a támogatást (saját mulasztásuk miatt).
A beérkezett pályázatok belső ellenőri áttekintéséről készült elsődleges jelentés a táblázat „Belső ellenőrzési
megállapítás” rovatában olvasható. A megállapított hiányosságok pótlására lehetősége van a szervezeteknek 2011.
február 28. napjáig, a kiértesített levelek alapján. A 2011. évi pályázati elbíráláskor tájékoztatót adunk a 2010. évi
pályázati hiányosságok pótlásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/199. (VI. 23.), az ifjúsággal
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV.18.) valamint a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletek alapján elfogadja a 2010. évi Civil, az Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert
támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról készített jelentést, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2.

3.

4.

5.

6.

Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.
Gye, Sugár út 59/1.
Képviseli:
Giricz Ilona
Magyar Galamb- és
Kisállattenyésztők 243. sz.
Egyesülete
Gye. Selyem út 121. sz.
Képviseli: Knapcsek Lajos
Omart Kulturális Műhely
Közhasznú Egyesület
Gye. Dobó István 9.
Képviseli: Oláh Gizella

ClubNetCet Internetes
Ismeretterjesztő Egyesület
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21.
Képviseli:
Mozga Márta Anna

CSODA-VÁR Gyermekcentrum
Közhasznú ALAPÍTVÁNY
Gye.Dr. Csókási Béla tér 20. sz.
Képviseli: Nagyné Simon Mária

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az Országos Galaktika Nap megrendezés
támogatása (terembérlet és előadás).

2010. október 11.
A szervezet szeretné megrendezni a
Az elszámolás hagyományos „Bogrács Napja” VIII.
határidőre Paprikáskrumpli Főzőversenyt, melyhez
megtörtént kéri a támogatást (ARTIS JUST, ÁNTSZ
engedélyek, reklám költségek)
2010. május 29.
Kiállítás szervezési költségeinek
Az
támogatása (nyomdai költségek, szállítási
elszámolás
költségek, ketrec karbantartási kiadások)
határidőre
2010. szeptember 18.-2010. december 12.
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

-

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Városi irodalmi estek-rendezvények
támogatását kéri az egyesület (meghívók
készítése, előadó művészek tisztelet díjai,
kiállítások megszervezési költségei)
2010. április-2010. novemberig

A városi civil találkozóval - ahol a
kommunikációs tréning és média tréning
megszervezésével – a VIII. Kistérségi Civil
találkozóhoz csatlakozik az egyesület.
Számítógépes oktatás költségeinek, trénerek
díjazására vendéglátásra valamint
ismeretterjesztő anyag elkészítéséhez kéri a
támogatást.
2010. július 23.
„II. CSODÁK –Napja Mindenki együtt
Közösségi nap” megrendezése a helyi
óvodák, iskolák, fogyatékkal élők és idősek
otthona lakóinak részvételével. A vidéki és
helyi vendég előadók díjazására kéri az
1

A számlák
bizonylatai

Galaktia Baráti Kör
Gye. Jókai út 3. sz.
Képviseli: Gál Imre

Pályázatban megjelölt cél

Pénzügyi
összesítő

1.

Sportszervezet neve

Az elszámolás
dokumentumai
Szakmai
beszámoló

ssz

Határidőre –
2010. január 31. benyújtott
pályázati
elszámolás
megtörtént

2010 évi Civil alapra beérkezett pályázatok elszámolása

X

X

X

Megállapít
ott
támogatás
összege

Megjegyzés

Belső ellenőrzési
megállapítás

20.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

Lemondott az
összegről
180.000 Ft 160/2010.
(IV.29)Gye. Kt.
hat . alapján

X

X

X

50.000 Ft

-

- A pályázati
célok – utazási
költségek – ki
100.000 Ft egészítését kérte
2010.12.30-án.
- Az elszámolás
megfelelő.

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

150.000 Ft

-

-

Rendben

Rendben, de
1)Milyen
minőségben számolt
el 2 fő kiküldetési
rendelvényt?

-

Rendben, de
elegendő 150 ezer
Ftról számlát
becsatolni, nem kell

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

Templárius ALAPÍTVÁNY
Gye. Martos Flóra út 5.
Képviseli: Ungvölgyi János

Gyomaendrődi Motoros
ALAPÍTVÁNY
Gye. Kisfaludi uca 8. sz.
Képviseli: Ágoston József
Palmetta Tudományos,
Szociokulturális, Szabadidős,
Ökológiai és Terápiás Egyesület
5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 9.
sz.
Képviseli:Dr. Dénes Zoltán
„Természetjárók Tájvédők”
Közhasznú Egyesülete
Gye. Kisfok út. 1. sz.
Képviseli:
Marsiné Giricz Erzsébet
Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete
Gye. Hősök útja 56. sz
Képviseli: Tímárné Kozma Ágnes

Nagycsaládosok Gyomaendrődi
Egyesülete
Gye. Újkert sor 5/3. sz.
Képviseli: Benéné Rojík Gabriella
„Élet Másokért” Közhasznú
Egyesület
Gye. Zrínyi M. út 33/1.
Képviseli: Vaszkó Sándorné

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

-

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

alapítvány a támogatást. A 120.000 Ft
önerőből a színpadtechnikát, marketing
tevékenységet, az eszközök beszerzését,
díjazást kívánják fedezni.
2010. május 22.
Az Endrődi Közösségi Ház, Népház 80.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepség
tárgyi eszközeinek megvásárlásához kéri az
alapítvány a támogatást.
2010. április 1.-2010. május 31.
Bérleti díjak, hirdetési költségek,
rendőrségi biztosítás, szerzői jogdíjak
finanszírozása
2010. június 4.-6.
a Holló László Művésztelep résztvevőinek
szállás és étkezési költségeinek támogatást
kéri az egyesület
2010. június 23. - 2010. július 2.

Az egyesület a szabadidő hasznos
eltöltésére, egészségmegőrzésre,
természetjárásra szervezett táborok
megszervezéséhez kéri a támogatást.
2010. október
A nagy létszámú tagság összefogására kérik
a támogatást az egyesület, a
rendezvényekhez tartozó terembérleti díjak,
ebéd árak, fellépő művészek, zenészek
honoráriumának, tombola tárgyak
költségeinek fedezetére.
2010. évben folyamatosan
Gyermeknap megszervezése, családi nap
lebonyolítása, mikulás- karácsony
megünneplése, adományok szállítására kéri
az egyesület a támogatást.
2010. december 25.-ig folyamatosan
„Segíts a rászoruló gyermekeken”
elnevezésű karácsonyi rendezvény
megszervezésének támogatása
(ajándékcsomagok elkészítése 25 család
részére)
2010. december
2

196.215 Ft

X

X

X

X

X

40.000 Ft

-

Rendben

-

Visszavonta
pályázatát 2010.
04. 19-én iktatásra
került: I.35840/2010.

-

-

Rendben de
ki volt az az 5 fő
akinek a camping
díját (100 ezer Ft-ot
kifizették a Pajer
táborban?

Rendben

X

100.000 Ft
X

X

X

X

X

X

40.000 Ft

-

X

X

X

100.000 Ft

-

X

X

X

50.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

50.000 FT

-

Rendben

Rendben, de
lehetne jelenléti
iv,vagy névsor a
résztvevőkről

14

15

16.

17.

18.

19.

20

Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület
Gye. Fő út 2.
Képviseli: Szilágyi Sándor

Halgasztronómiai Egyesület
Gye. Kossuth út 21/1.
Képviseli: Jenei László

Cukorbetegek Gyomaendrődi
Klubja
Gye. Dr. Csókási Béla tér 18/1.
Képviseli:
Gellainé Tuboly Zsuzsanna
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
Gye. Népliget út 2.
Képviseli: Nagy Mihályné
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete –
Gyomaendrődi Helyi Csoportja
Gye. Lévai u.8. sz.
Képviseli:
Csőke János
Nyugdíjas Kertbarát Kör
Gye. Kossuth út 9. sz.
Képviseli: Ádám József

Endrődiek Baráti Köre Egyesület
Gye. Endrődi út 21.
Képviseli: Ladányi Gáborné

21.

Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalmáért ALAPÍTVÁNY

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás

Városi bemutatók (drogprevenciós
szituációs gyakorlat) versenyeken,
továbbképzéseken való részvétel,
nyomtatványok kiadásának, működési
költségek, tagdíjbefizetések támogatása
2010. májustól- októberig
Nyersanyag beszerzése, dekorációs tablók,
fényképek készítése, nevezési díja,
területbérleti díjak, utazási és szállítási
költségek támogatása
2010.május 10.- 2010. december 31.

Szakmai előadások megszervezése, előadók
tisztelet díjainak kifizetése, országos
betegtalálkozón kirándulásokon való
részvétel, szakmai kiadványok
beszerzésének támogatása
2010.május 1.- 2010. december 31.
Kirándulási költségek (belépők,
tárlatvezetések, útiköltségek) támogatása
2010. május, június, szeptember
Kirándulások támogatása (belépők,
útiköltségek) karácsonyi rendezvény
megszervezésének támogatása
2010. március 8.- 2010. december. 15.

A kör a helyi rendezvényeken való
részvétel, kistérségi kiállítás és versenyek
támogatását kéri
2010. évben
Az egyesület célja az endrődi baráti
találkozó megszervezése a Rózsahegyi
Napokhoz és a Katolikus Népház alapítási
ünnepségéhez kapcsolódva. A találkozó
megszervezéséhez kéri a támogatást az
egyesület (Utaztatás és vendéglátás).
2010. évben
Szakmai intenzív oktató és felkészítő
napok, valamint tavaszi – nyári - őszi
3

X

X

X

500.000 Ft

Formai
szempontból
megfelelő, de a
belső ellenőrzés
segítségét kérjük a
számlák tartalmi
áttekintésében

Rendben, de
A szabadidős
programokon túl
inkább a szakmai
feladatokra és
eszközökre
javasoljuk fordítani
Rendben, de
Elegendő a t.évi
papírokat beadni nem
kell az előző évi
paksaméta és
programok ismétlése

X

X

X

50.000 Ft

-

X

X

X

50.000 Ft

-

X

X

X

35.000 Ft

-

X

X

X

35.000 Ft

-

X

X

X

100.000 Ft

-

Rendben
Profi elszámolási
összesítő!

X

X

X

50.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

80.000 Ft

-

Rendben

Rendben

Rendben

Gye. Áchim utca 1. sz.
Képviseli: Gombkötő Frigyesné

22.

23.

24

Gyomaendrődi
MENTŐALAPÍTVÁNY
Gye. Hősök 59. sz.
Képviseli: Balasi Zsigmond

Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus ALAPÍTVÁNY
Gye. Kisréti út 27.
Képviseli:
Holubné Hunya Anikó,
Horváth Gáborné

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány
Gye, Népliget u. 2.
Képviselő: Farkas Zoltánné

25.

26.

Gyomaendrőd Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda a
Gyermekekért ALAPÍTVÁNY
Gye. Fő út 181. sz.
Képviseli: R Nagy Tibor
Gyomaendrődi Siketekért és
Nagyothallókért ALAPÍTVÁNY
Gye. Sugár út 103.
Képviseli:
Gonda Zoltán

határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

táborok szervezésének támogatása

Rendben

2010. április 1. és 2010. december 31.
között 3 alkalommal
A mentőautó felszerelésének fejlesztésére
kéri az alapítvány a támogatást (6 db plédbetegmelegítésre, 2l-es oxigénpalack és
rögzítésre megfelelő táska vásárlása)
2010. május- 2010. december 31.
A Schönecki Kórus vendéglátása a Zenei
világnapon, a kórusnak
vendéglátásának(ajándék, ellátás, utaztatás)
támogatása, kottavásárlás, tiszteletdíjak
kifizetésének támogatása.
2010. május közepétől 2010. december 31. ig.

A pilznoi testvérvárosi kapcsolatok
ápolásával diákok (sikeres nyelvvizsgák
jutalmaként) és kísérő nevelők látogatnak el
egymáshoz. A csereutaztatás költségeinek
támogatást kéri az alapítvány (útiköltségek,
belépők, étkezési költségek, ajándékok).
2010. június 1.- 2010. december 31.
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása során az
idei évben, Nagyenyedre látogatnak el az
iskola tanulói és az útiköltség támogatását
kéri az alapítvány.
2010. június 21-25.
A helyi szervezet XII. évfordulója
alakalmából szervezett rendezvényének,
étkezési költségeihez kéri a támogatást
2010. november

4

X

X

X

70.000 Ft

-

Rendben

Rendben, de
1) Azt ráírni a
számlára, hogy Civil
alapből rendezve! az
eredeti számlára
kellene és nem a
fénymásolat szélére.
2) az étkezési
számláknál célszerű
lenne jelölni, hogy
milyen esemény
alkalmából és hány
fő vett részt

X

X

X

200.000 Ft

-

X

X

X

100.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

100.000 Ft

-

Rendben

30.000 FT

- A pályázati célok
módosítását –
felajánlotta a
vörös iszap
károsultjainak
támogatására –
kérte 2010.10. 15én, mely alapján

X

X

X

Rendben
( Polg,m Úr
hozzájárulásával)

nem vette át a
pályázati összeget.
- Az utalás
megtörtént a
hivatal részéről.
27.

28.

29.

30.

Gyoma-Felsőrészi Olvasó és
Gazdakör Gyomaendrőd
Gye. Budai Nagy Antal út 3. sz.
Képviselő: Papp István
Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete – Gyomaendrőd
Gye. Fő út 3/1.
Képviseli: Nagyné Pintér Ágnes
Barátság Klub
Gye. Blaha L. út 21. sz.
Képviseli: Szabó Andrásné

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Csillagpor Művészeti Egyesület
Gye. Kisréti út 27. sz.
Képviseli: Imre Mária
Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

31

32

Kulturális Egyesület Színfolt
Majorette Csoport
Gye. Árpád út 3.
Képviselő: Hunya Jolán

Kulturális Egyesület
Gye. Fő út 173.
Képviseli: Hajdú László

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

A szervezet székházába székeket és pingpong asztalt valamint tartozékait szeretne
vásárolni és ehhez kéri a támogatást.
2010. év folyamán
A működési költségek fedezésére igénylik a
támogatást.
2010. év folyamán
A klub, a teremdíjak támogatását kéri
2010. év folyamán

Az egyesület 2009. Szeptemberétől
önerőből tartja fenn magát. Fellépéseken
vesznek és szeretnének részt venni.
Nemzetközi versenyen, Megyeri Hajnalkát
ezüstéremmel díjazták. A támogatást a
szakmai anyagok beszerzésére és a
versenyeken való részvétel támogatására
kérik.
2010. májusától - decemberéig

A csoport három országos versenyre készül,
ahol az elért eredmények alapján lehetőség
nyílik a Mazsorette-Tánc Európa
Bajnokságra való kijutásra. Utazási és
szállás költségek, nevezési és regisztrációs
díjak támogatását kéri a csoport
2010. év folyamán
A kulturális egyesület Komédiás Köre a
Művelődési Házban készül fel az
előadásaira az év során, és a terembérleti
díjak támogatását kéri.
2010. év folyamán

5

X

X

X

50.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

150.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

X

X

X

35.000 Ft

-

50.000 Ft

- A pályázati célok
– a vörös iszap
miatt nem vett
részt a versenyen,
szakmai anyagra
és eszközökre
fordította a
támogatást –
módosítását kérte
2010.11.10-én.
- Az elszámolás
megfelelő.
-

X

X

X

X

X

X

300.000 Ft

50.000 Ft

-

Rendben, de
a Klub státusza
tisztázatlan magánszemély?!

Rendben

Rendben
Kik a résztvevők, ill.
Mobilbusz
menetlevél-másolat
kellene a számla
mellé

Félig problémás,
mert az egyik számla
(27.670 Ft) 2011. évi
A komédiás Kör az
Ifjúsági Alapból is
kapott bérleti díjra

33.

Polgárőr működési kiadások támogatását
kérik (egyenruha vásárlás, hatékonyabb
munkavégzést biztosító eszközök
beszerzése, a gépjármű üzemeltetése és
javítási költségei)
2010. évben

„Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért” Egyesület
Gye. Vízmű sor 2/1.
Képviseli: Baráth Zsolt

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

34.

35.

Éves terembérleti díjak, klubfoglalkozások
támogatása
2010. évben

”Őszidő” Nyugdíjas Klub
Gye. Kossuth út 9.
Képviseli: Pap Jánosné
Endrődi Szent Imre
Egyházközségért Közhasznú
ALAPÍTVÁNY
Gye. Endrődi út 11.

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az egyházközösség kezelésében lévő
három temető kegyeleti helyhez méltó
karbantartásához (takarításra, bérekre) kéri
az alapítvány a támogatást.
6

X

X

X

800.000 Ft

X

X

X

35.000 Ft

támogatást.
Rendben, de:
1) benzin és
autógázvásárlás
menetlevél
csatolásával
számolható el,
Mindkettővel
működik a NIVA
motor?
2) a Niva forg.
engedélyének
másolatát is csatolják
(elszámolt biztosítási
díjhoz)
A pályázati
3) kié a 3 db mobil
elszámolás
telefon? A hivatalos
befogadásra
került, de a belső használatot részletes
számlával kell
ellenőrzés
segítségét kérjük a igazolni, annak
számlák tartalmi hiányában 20 %-os
magán használat
és formai
vélhetó ami szja és
áttekintésében
EHO köteles.
4) A NIVA javítási
számlákra a
rendszámot rá kell
irni.
5.) Az APEH
válaszában áll, hogy
kiadási pt. bizonylat
kell a nem utalásos
számlákhoz. Ez lehet
bolti tömbös, vagy
szgéppel nyomtatott.
Valami kell! Most
nincs semmi.
-

Rendben

Rendben
X

X

X

50.000 Ft

-

36.

37.

38.

Képviseli: Szabó Zoltánné
Körösmenti Táncegyüttes
ALAPÍTVÁNY
Gye. Kossuth út 9.
Képviselő: Weigert László,
Dezső Linda

Gyomai Szülőföld Baráti Kör
Gye. Áchim út 18.
Képviseli: Szendrei Lászlóné

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

2010. november
Körösmenti Táncegyüttes a programjaik
színvonalas megvalósításához kéri a
terembérleti díj, zenekari költségek, utazási
költségek, vendégoktatók, kosztüm
állomány költségeinek támogatását.
2010. év folyamán

Emlékmű állítása a köztemetőben s annak
alapzatának burkolásához, és márványtábla
készítéséhez kérik a támogatást.

40.

Honismereti ALAPÍTVÁNY
Gye. Endrődi út 21.
Képviseli: Ladányi Gáborné

X

700.000 Ft

X

X

X

30.000 Ft

Öregszőlői és az onnan elszármazott
hátrányos helyzetű gyermekek felsőfokú
tanulmányainak támogatása – az alapítvány
vagyonának tőkenövelésére
2010. évben

Öregszőlői Gyermekekért
ALAPÍTVÁNY
Gye. Blaha út 21.
Képviselő: Pésó Illés Béláné

Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért
Gye. Kossuth út 11.
Képviseli: Dr. Szonda István

X

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

Az
elszámolás
nem történt
meg

-

Rendben, de:
Elég rossz minőségű
fénymásolt szlákat
küldtek be
A szakmai
beszámoló elnagyolt,
a programok dátuma,
a résztvevők száma,
az elért eredmények
pontosabb
ismertetése javasolt.
Rendben

2010. május

Az
elszámolás
határidőre
megtörtént

39.

X

Formai
szempontból
megfelelő, de a
belső ellenőrzés
segítségét kérjük a
számlák tartalmi
áttekintésében

Kiállítások megrendezésével kapcsolatos
kiadások képkeretezés, restaurálás,
művésztelep megrendezésének támogatása
(A civil alap kötött felhasználású
támogatásából a „Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért ”
működési költségeire 1.000 e Ft lett
elkülönítve)
2010. évben
Endrőd tájszavai című kötet nyomdai
költségeire kéri a támogatást az alapítvány
2010. évben
7

X

X

X

X

X

X

Problémás, a tőke
növelés a támogatási
szerződésben nem
szerepel.
Javaslom, hogy a
megjelölt célra
fordítsák, amivel
40.000 Ft
számoljanak el.
Ha Polg.mÚr
hozzájárulásával
felhalmozza a pénzt,
úgy arról valami
eljárási rendet
bocsásson ki?
Rendben, de a
Formai
beszámolóban vagy a
szempontból
számlák mellett
megfelelő, de a részletezhetnék, hogy
670.000 Ft
belső ellenőrzés
milyen videót
segítségét kérjük a csináltak 100.000 Ftszámlák tartalmi
ért, illetve milyen
áttekintésében
képkeretet vettek 96
ezer Ft/db ért?
Az alapítvány az
elszámolási
40.000 Ft
határidő
módosítását kérte

a I. 229-29/2011.
iktatószámú
levélben, melyre
megkapta 2011.
szeptember 30.-ig
az
elszámolási
határidőt.
Indok:
„Dr.
Szilágyi Ferencné:
Endrőd tájszavai
c. kötet betegség
miatt a vártnál
lassabban készült
el,
s
jelenleg
lektorálásra vár. A
nyomdai költségek
kifizetésére
így
csak 2011 – ben
kerülhet sor.”

8

2011.09.30-ig
elszámolási
haladékot kapott

Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola
Természetbarátainak
Köre
Gye. Hősök útja 43.
Képviseli: Lakatos Tibor

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Megjegyzés

Belső ellenőrzési
megállapítás

-

Rendben

A számlák
bizonylatai

1.

Pályázatban megjelölt cél

Megállapít
ott
támogatás
összege

Pénzügyi
összesítő

Sportszervezet neve

Az elszámolás
dokumentumai
Szakmai
beszámoló

ssz

Határidőre –
2010. január 31. benyújtott
pályázati
elszámolás
megtörtént

2010 évi Ifjúsági alapra beérkezett pályázatok elszámolása

X

X

X

100.000 Ft
t

X

X

X

100.000 Ft

Rendben

100.000 Ft

Rendben, de
1.) A kiadási
pt.bizonylatokat
senki sem írta alá
2)TV 41.000 Ft-ki
vette át, hol van
nyt-ban?

A bükkszentkereszti pihenőház
állagának megóvása, működési
feltételek biztosítása, felújítások,
korszerűsítések támogatása. A
felújításban résztvevők társadalmi
munkában végzik a felújításokat,
javításokat.
Hátrányos helyzetű tanulók, kísérő
pedagógusok tábori költségeinek
támogatását kérik.
2010. decemberéig

2.

3.

Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskla
Szülői Munkaközössége
Gye.: Népliget út 2.
Képviseli: Tímárné Tóth
Adrienn

Az elszámolás
határidőre
megtörtént

Varga Mihály
Gye. Zalka Máté út 3.
Az elszámolás
határidőre
megtörtént

4.

Giricz Annamária
Gye. Sugár út 59/1. sz.
-

A Rózsahegyi Napok keretében
szervezett rendhagyó tanítási órák,
vetélkedők, gálaműsor, baráti
beszélgetések hagyományápolásának
támogatását kéri az SZMK (Tanulók
jutalmazása, érmek- oklevelek
vásárlása, a résztvevők
megvendégelése)
2010. május 7-8-9.
A besenyszegi gyermeknap
hagyományainak ápolásához kéri a
szervező a támogatást (játszóház,
légvár, kézműves foglalkozások,
előadói díjak, anyag költségek)

X

2010. július 18.
Minden évben a „Bogrács Napján”
megrendezésre kerül az öregszőlősi
gyermeknap, ahol díjtalanul
játszhatnak a gyermekek. Ezen
rendezvény támogatását kéri a
pályázó.
2010. május 29-2010.-06.09-re áttéve

-

1

X

-

X

-

100.000 Ft

Visszavonta
pályázatát a
Képviselő-testületi
ülésen
159/20010.(IV.29),
160/20010.(IV.29)
határozati szám

-

5.

6.

7.

8.

9.

Selyem Úti Óvodáért
Alapítvány Gye. Selyem út
101. sz.
Képviseli:Szabó Istvánné

Tulipános Óvodáért
Alapítvány
Gye, Polyákhalmi út 2.
Képviseli: Giricz Ilona

„Dél- Alföld- Európai
Unió” Gazdasági,
Kulturális, Oktatási,
Integrációs
Együttműködést
Koordináló Közhasznú
Egyesület
Gye. Vásártéri ltp. 23.2
Képviseli: Davidovics
László
Szivárvány Gyermekkert
Nonprofit Kiemelten
Közhasznú KFT.
Gye. Vásártéri ltp. 27/B./1.
sz.
Képviseli: Varjú Judit

Szmola Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft.
Gye. Fő út 85. sz.
Képviseli: Szmola
Magdolna

Az elszámolás
határidőre
megtörtént

-

Az elszámolás
határidőre
megtörtént

A XI. OVI OLIMPIÁ -t rendezi meg
az alapítvány, a Kihívás Napja
elnevezésű rendezvénysorozathoz
csatlakozva, s ehhez szükséges
étkezési, anyagvásárlási és egyéb
költségekhez kérik a támogatást.
2010. május hónap
Az alapítvány a Tulipános Nonprofit
Kft.-ve- szeretné megrendezni a
hagyományos „Bogrács Napja” VIII.
Paprikáskrumpli Főzőversenyt,
melyhez kéri a támogatást (díjak, pad,
sátrak bérlése, szállítási költségek,
anyag költségek)
2010. május 29.
A 2009/2010- es tanévben három
hetes szakmai látogatások és szakmai
gyakorlatok megszervezése a cél, a
városban szakképzésben tanuló diákok
részére. A francia és olasz gyakorlatok
már megvalósultak. A Lengyelországi
gyakorlat (utazási költségek, étkezési
költségek, belépők, dologi kiadások)
támogatását kéri az egyesület.

X

-

X

X

-

X

X

-

X

50.000 Ft

150.000 Ft

50.000 Ft

2010. májustól júniusig.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént

Az elszámolás
határidőre
megtörtént

Az óvodai Családi- és Gyermeknapi
rendezvényének lebonyolításához
(anyagvásárláshoz) kéri a támogatást a
Kft.
2010. május 28.

X

A gyermeknapot a nyíregyházi
Vadasparkban szeretné megünnepelni
az óvoda(belépő, szendvics, üdítő
jégkrém vásárlása) és ehhez kéri a
támogatást az óvoda

X

X

50.000 Ft

Rendben

Visszavonta
pályázatát a
Képviselő-testületi
ülésen
159/20010.(IV.29),
160/20010.(IV.29)
határozati szám

-

Rendben lenne,
de:
275.000 Ft szgk
bérléshez
felhasználva.
(Lakatos Tibor
részére)
Menetlevél,
résztvevők? Az
utazás igazolása
hiányolható
Rendben lenne,
de:
Nagyon halvány
számlát csatolt
52.730 Ft
eszközök
vásárlásáról?! Mit
vettek? Nem derül
ki.
Rendben, de:

X

2010. május 1.

2

X

X

50.000 Ft

1)Célszerű egy
névsor a
résztvevőkről
2)A kiadási pt-i
bizonylatokat
senki sem írta alá

Csemetekert Nonprofit
Kft.
Gye. Blaha út 8.
Képviselő: Bárdi Zoltánné
Az elszámolás
határidőre
megtörtént

10.

Az óvoda családi nap
megszervezéséhez kéri a támogatást,
melyet a Hétszínvirág - Tüskevár
Nonprofit BT. Pihenőházában
kívánnak megrendezni (utazási
költség, étkeztetés, anyagvásárlás,
egyéb)

X

X

X

50.000 Ft

X

X

X

100.000 Ft

2010. 05.01.-2010.09.30.

11.

Kulturális Egyesület
Komédiás Köre
(KISKAMASZOK)
Gye. Fő út 173.
Képviseli: Hajdú László

Az elszámolás
határidőre
megtörtént

A Kulturális Egyesület Komédiás
Köre KISKAMASZOK csoportja a
Művelődési Házban készül fel az
előadásaira az év során, és a
terembérleti díjak támogatását kéri.
2010. év folyamán

3

-

Problémás!
1)nem jelentette
be, hogy
karácsonyi
program lett a
nyáriból!
2) Ledes
üveggömböt
vettek 90 db-ot
Szakmai
felülvizsgálatát
javaslom

Rendben

3

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Gye, Eötvös út 4/2.
Képviselő:
Kéri Roland

tagdíj,

X

X

X

100.000 Ft

-

X

X

X

1.200.000 Ft

-

Rendben

-

1) új aláíró,
képviselő van,
a változás
nincs
bejelentve
2)előlegszáml
át cstoltak,
végszámlát
nem.
2011-02-10-én
pótolták, így:

Megállapított
támogatás
összege

Megjegyzés

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Belső
ellenőrzési
megállapítás

biztosítás,

Rendben

2010. augusztus. 18-29.
Kiemelt hazai és rangos nemzetközi
táncversenyekre való felkészülés és
részvétel támogatása, a szakmai munka
közvetlen kiadásainak támogatása:
terembér, edzői díj, továbbképzések, sport
ruházat és kellékek beszerzése
egy egész verseny évad
Edzőtáborokon, klubközi, területi
versenyeken, országos bajnokságokon, a
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táncfesztiválon
való részvételének, edzői díjak,
kosztümállomány bővítésének támogatása.

Kner Tánc – Sport
Egyesület
Gye, Szabadság tér 5-7.
Képviselő: Tímár Krisztián

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

4.

MMSZ
Országos
versenydíjak

A számlák
bizonylatai

2.

Székely Mihály Modellező
és Sportklub
Gye., Micsurin u. 13.
Képviselő:
Blaskó János
Rumba Táncsport
Egyesület
Gye, Áchim András utca 13.
Képviselő:
Megyeriné Csapó Ildikó

Pályázatban megjelölt cél

Pénzügyi
összesítő

1.

Sportszervezet neve

Az elszámolás dokumentumai
Szakmai
beszámoló

ssz

Határidőre –
2010. január
31. - benyújtott
pályázati
elszámolás
megtörtént

2010 évi Sport alapra beérkezett pályázatok elszámolása

egy egész verseny évad
2010. július 15.- 2010. augusztus 10

Az egyesület célja a jelenlegi futballisták
csapattá szervezése, alulról építkezés
lehetőségének biztosítása. A cél
megvalósításához szükséges eszközök
beszerzésére és a terembérleti díjak, edzői
díjak, költségtérítések finanszírozására kérik
a támogatást.
2010. 03.01.-2010.12.31.
1

problémás

X

X

X

800.000 Ft

Rendben
Rendben,de:

X

X

X

460.000 Ft

-

1)Személyszállí
táshoz
menetlevél,
részvevők,
program
csatolása illene
2) 19, 14, 13
ezer Ft-os

melegítőknek
az átvétele,
nyilvántartásba
vétele nem dok.
5.

6.

7.

Körös Kajak Sportegyesület
Gye., Besenyszegi u. 4/1.
Képviseli: Gellai Imre

Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület
Gye., Besenyszegi u. 3.
Képviseli: Cs. Nagy Lajos

Körös Kézilabda Club
Egyesület
Gye., Kossuth u. 13.
Képviseli: Levente György

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Edzőtáborban felkészülés a Diákolimpiára
és az Országos Bajnokságra s ezen
rendezvények szállás-étkezési költségeinek
a támogatását kérik. Továbbá a spot
eszközök, mezek, edzői díjak, bérleti díjak,
nevezési díjak támogatását kérik, mely a
sikeres felkészülés feltétele.
egy egész verseny évad
A női kézilabda sportág utánpótlásának
nevelése az egészséges és sportos életmód
szellemében, felmenő rendszerű
versenyeztetés támogatása (mezek, labdák
vásárlása, terembérleti díjak, játékvezetői
díjak )
egy egész verseny évad
A felnőtt csoport versenyeztetése,
utánpótlás nevelése a cél, melyhez
terembérleti díjak , nevezési díjak,
sporteszközök, mezek vásárlásának
támogatását kéri az egyesület

X

X

X

1.600.000 Ft

-

Rendben

Visszaadva,

X

X

X

1.230.000 Ft

-

mert
részletesebb
alátámasztás
várható el!
2011.0210-én
pótolta, így:

Rendben
Visszaadva,

X

X

X

500.000 Ft

-

egy egész verseny évad

mert a kiadási
pt. Bizonylatok
nem voltak
aláírva. Pótolta
2011-02-10-én,
igy:

Rendben
8.

9.
10

Gyomaendrődi Judó Klub
Gye, Petőfi u. 18..
Képviselő: Gari János

Gyomaendrődi Tenisz Klub
Gyomaendrődi Korona
Biliárd Klub
Gye., II. ker. 516.
Képviseli: Csikós Zoltán

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.
Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

IV. Gyomaendrődi Judo Gála és
edzőtáborok megrendezésének valamint
sportszerek bérlésének, terembérleti
költségeknek a támogatása

Rendben, de
X

X

X

800.000 Ft

-

1 db minőségi biliárdasztal vásárlása

-

-

-

-

-

2010. évben a pozitív elbírálást követően

X

X

X

50.000 Ft

-

egy egész verseny évad

2

A kiadási pt
bizonylaton
csak 1 fő ír alá,
kellene 2.
aláírás is.

Rendben,de:
A kiadási pt
bizonylaton
csak 1 fő ír alá,
kellene 2.

aláírás is.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközépés Szakmunkáskpéző Iskola
DSE
Gye, Hősök útja 40.
Képviselő:Sipos Dezső
Rózsahegyi Kálmán
Diáksport Egyesület
Gye, Fő út 67.
Képviselő: Vaszkán Gábor

Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület
Gye, Fő u. 181.
Képviselő:
Hornokné Lapatinszki Gizella

Sánc Röplabda Sportclub
Gye., Bajcsy Zs. 127.
Képviseli: Bencsik Mária

Sportrendezvényeken, sporttalálkozókon,
diákolimpiákon való részvétel támogatása

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.
Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

Hun-Boksz Szabadidő
Sport Club
Gye:Kulik Gyula út 63..
Képviseli: Váradi Zoltán

Gyomaendrődi Futball
Club
Gye., Erzsébet liget 1.
Képviseli: Szabados Ferenc

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

2010.05.20.-2010.12.20.

X

Területi, megyei, országos versenyekre való
utazási –szállási - étkezési költségek,
nevezési díjak, egységes sporttábori díjak,
edzői díjak irodai költségek támogatását
kéri az egyesület
2010. egy egész verseny évad
A terembérleti díjak, sporteszközök, sport
ruházat beszerzésére kéri a támogatást az
egyesület, valamint a sporttábor
szállásköltségeinek támogatását kéri az
egyesület.
egy egész verseny évad
Hármas- Körös Amatőr Röplabda Tornán
való részvétel, terembérleti díjak,
támogatását kéri a sportclub

X

X

3

-

Rendben

Rendben lesz,
ha a telefonon
kért aláírásokat
pótolják egyes
kiadási pt.
bizonylatokon

X

X

X

500.000 Ft

-

X

X

X

500.000 Ft

-

Rendben

X

X

X

60.000 Ft

-

Rendben

2010. októberben egy nap
2010. szeptember- 2010. decemberig
Magyar –európai - világbajnokságokra való
felkészülés támogatását, edző és
védőfelszerelések vásárlásának támogatását
kéri a club
2010. egy egész verseny évad
A sportpályák és hozzátartozó épületek
megfelelő szintű üzemeltetése (karbantartás,
világítás), Bajnokságokra való felkészítés,
részvétel valamint utánpótlás nevelés
támogatása (eszközök, mezek, cipők
vásárlásának, sportorvosi díjak. játékvezetői
díjak, versenyengedélyezési díjak
támogatása)

200.000 Ft

X

X

X

200.000 Ft

Nem vette fel
az összeget
2010. dec. 31ig

5.000.000 Ft

Formai
szempontból
megfelelő, de
belső ell.
segítségét
kérjük a
számlák
tartalmi

-

Rendben,
de még nem
lezárt a b.
ellenőrzés.
2011-02-10.

áttekintésében
„Gól- Suli” ALAPÍTVÁNY
Gye., Vásártéri ltp. 20.B./6.
Képviseli: Gál István Tibor

17.

Az elszámolás
határidőre
megtörtént.

egy egész verseny évad
Edzőtáborozás (terembérleti díjak),
lebonyolítása,
2010. június 21-30.

Rendben, de
X

4

X

X

400.000 Ft

-

250.000 Ft-os
szlához
névsort,
programot
kellene
csatolni.

12. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a sportszervezetek 2010. évi beszámoltatásáról
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (6)
bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek kötelesek a tárgyévet követő év,
január 31. napjáig szakmai tevékenységükről, eredményeikről beszámolni a Képviselő-testületnek.
A sportról szóló 65/2007. (II.22.) Kt. határozata előírja, hogy a sportszervezetek beszámolója egész éves
tevékenységükre terjedjen ki, s az alábbiakat tartalmazza:
·
Egyesületi célok bemutatása,
·
Tagság, taglétszám,
·
Éves költségvetés,
·
Adott évi versenyeken való részvétel és eredmények.
2010. évben önkormányzati támogatásban 16 sportszervezet részesült, és 15 sportszervezet nyújtotta be a 2010.
évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
Egy szervezet - a Hun-Boksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete – nem nyújtott be szakmai beszámolót a
2010-es évről, mert nem vették fel a megszavazott támogatást (saját mulasztásuk miatt).
1.
Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
2.
Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
3.
Bethlen Gábor DSE
4.
Rumba Táncsport Egyesület
5.
Kner Tánc – Sport Egyesület
6.
Gyomaendrődi Judó Klub
7.
Székely Mihály Modellező és Sportklub
8.
Körös Kézilabda Club Egyesület
9.
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
10.
„Gól- Suli” ALAPÍTVÁNY
11.
Gyomaendrődi Futball Club
12.
Sánc Röplabda Sportclub
13.
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
14.
Körös Kajak Sportegyesület
15.
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
16.
Hun-Boksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete
A sportszervezetek által készített szakmai beszámolókat 2011. február 11.- 2011. február 25.-ig Gyomaendrőd
Város honlapján közzé tesszük, továbbá a Polgármesteri Hivatal Intézmény-felügyeleti Irodájában megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a tájékoztatót a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Tájékoztató a sportszervezetek 2010. évi beszámoltatásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 65/2007. (II.22.) Kt. határozata alapján
elfogadja a 2010. évben önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek szakmai beszámolási
kötelezettségéről készített tájékoztatót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásával egy időben pályázatot
kell kiírnia a támogatási alapokra. A pályázati alapok valamint a kötött felhasználású támogatások összegét a 2011.
évi költségvetési rendelet szabályozza.
A támogatást szolgáló alapok pályázati kiírásban szereplő összegek a 2011. évi költségvetési rendelet
elfogadását követően kerülnek pontos meghatározásra. A bizottsági ülésekre tájékoztató adatokat tudjuk
közölni. A képviselő-testület 2011. február 24.-én megtartásra kerülő ülésének anyagában közöljük az
elfogadott összegeket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2011. (II….) Önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről a 6. § (2)-(8) bekezdése alapján a következőkről
rendelkezik:
„(2) 2011. évben az Ifjúsági alap megszüntetésre került.
(3) A Sport- és Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül meghatározásra.
(4) A Sport alap 15.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
1.000 E Ft
b)Gyomai-és
Endrődi
pálya
500 E Ft
fenntartása
c)Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
d)Testvérvárosi és nemz. sportkapcs.
1.300 E Ft
és komm.
e) Tartalék
400 E Ft
(5) A Sport Alap pályázható összege 11.600 E Ft.
(6) A Civil Alap fix összege 4.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a)
Városi
Képtár
működési 1.000 E Ft
támogatása
b) Irodalmi, kult.mű, turiszt. kiadvány 1.000 E Ft
támogatása
(7) A Civil Alap pályázható összege 2.000 E Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati feltételek a döntési javaslatban szerepelnek. A pályázati kiírásokat a Gyomaendrődi
Hírmondóban illetve Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján: www.gyomaendrod.hu közzé tesszük.
A pályázatok elbírálását a Sportszervezetek támogatási alap esetén a Pénzügyi és Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság, a Civil szervezetek támogatási alapjának esetében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület. A pályázati eljárás eredményéről
a bizottságok a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011. április 28-i ülésen tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javaslata alapján a 2011. április 28-i testületi ülésen dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
59

Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2011. évi Sport alap felhasználására
11.600 E Ft pályázati összegben.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet folytató alapítványok
támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan
biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést.
Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek,
egyesületek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó sportszervezetek, sporttevékenységet
folytató alapítványok, a 17/2004. (VI.28.) KT rendelet 7/A.-7/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be
pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a
pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.
Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat.
Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken
Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi készítésű
sportruházatot.
Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint tevékenységükről szakmai
beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó
hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg
felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
Elbírálási időpontja
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011.
április 19-i ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján 2011. április 28-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2011. évi Civil alap felhasználására
2.000 E Ft pályázható összeggel.
A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési
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Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével
Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális emlékeinek
gondozását felvállalja,
Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában,
Olyan programokatszervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik, növelhetik.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek, egyesületek és
alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító
egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak
közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt
közművelődési és közösségi céljainak.(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó szervezetek és alapítványok a 25/1999.
(VIII.23.) Kt rendelet 6/A.-6/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat. Amennyiben a
pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. A
rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint szakmai
tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A pályázatok benyújtásának Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
határideje
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
Elbírálási időpontja
2011. április 20-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület
a
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 2011. április 28-i testületi ülésen
dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következő POLGÁRMESTERI HIVATAL
címre kérjük megküldeni
„Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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Érkezett:

Iktató szám:

GYOMAENDRŐD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

5500 GYOMAENDRŐD,
SZABADSÁG TÉR 1.
PÁLYÁZATI ADATLAP
a 2011. évi "SPORT ALAP"-ra
Benyújtási határidő:
Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
A pályázó sportszervezet (egyesület, szakosztály, alapítvány) neve és címe:

A pályázó szervezet megalakulásának éve:

A pályázó szervezet levelezési címe:

Pályázatért felelős személy neve, telefonszáma:

Számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma:

Bírósági cégbejegyzés (vagy folyamatban lévő kérelem) száma: Kérem, hogy a bírósági bejegyzés fénymásolatát
csatolja
A sportszervezet korcsoport szerinti taglétszáma:
6-14 éves
/fő/

14-18 éves
/fő/

18-25 éves
/fő/

25 év felett
/fő/

Korábbi években részesültek-e önkormányzati támogatásban?(a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
IGEN
NEM

Ha igen, az évek alá a támogatási összeget írja be:
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

A programmegvalósítás időpontja és időtartalma:

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek: igen - nem

A pályázati összegből megvalósítandó célok:

A pályázati összeg tervezett felhasználása: (Csak azokat a célfeladatokat jelölje meg, amelyre a támogatási összeget
igénybe kívánja venni.)

Cél meghatározása

Egy főre jutó költség

Összes költség

/Ft./

/Ft./

Egységár
/Ft./

Összesen

fő/Ft.

Összesen /Ft./

Fő

Területi, megyei, országos
sportrendezvényen való
részvétel költsége (utazás,
szállás, étkezés)

db.

/Ft./

Sporteszköz beszerzés
/eszközönként/
Sportruházat
Fő
Nevezési díj
Megnevezés

Összeg /Ft./

2011. I. félév:

2011. II. félév:

--------------------------

---------------------------

Egyéb felhasználás megnevezése
(pl. edzői díj, bérleti díj stb.)
Igényelt
támogatás
bontásban:

féléves

A pályázó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megítélt támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie,
ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról írásban a
tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai) és a támogatást csak a szervezet létesítő
okiratában meghatározott célokra használhatja fel.

Kötelező mellékletek:
1. Pályázó nyilatkozatai
2. Sportszervezet, egyesületek és sporttevékenységet folytató alapítványok bírósági bejegyzésének fénymásolata,
Országos egyesület helyi szervezeteként működő egyesület esetében az Országos szervezet nyilatkozata arról,
hogy helyi szervezet tagja az országos szervezetnek, és a pályázatot benyújtó személy jogosult eljárni a helyi
szervezet nevében.
3. Aláírási címpéldány
4. Nyilatkozatok megfelelő lapja
Gyomaendrőd, 2011. _____________hó ______nap
___________________________
Pályázó sportszervezet képviselője

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
1.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre másolatban
átadom.
2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs,
valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy
felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat
elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,
3.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Ifjúsági, Civil és Sport alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.
4
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.
5.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról
írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Titkárságát.
6.
Kötelezettségek vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást, továbbá az
önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei felé lejárt
esedékességű tartozásom nincs.

Gyomaendrőd, 2011. ________________________________

____________________________
a pályázó aláírása

Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
Egyesületek/Alapítványok részére
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ………………
polgármester/bizottság elnöke Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: …………………………………
(továbbiakban támogatott) között az alábbiak szerint:
1.
A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból
a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt.
határozata alapján ………………..-Ft, azaz ……………….. forint egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………... december 31.-ig terjedő
elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a
támogatói szerződés szerves részét képezi.
2.
A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott által
közölt………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................
számú
számlájára
átutalja
a
támogatott
által
megjelölt
időpontban:…………………………………………………………………...
3.
Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra
fordítja.
A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a Képviselő-testület részére. Amennyiben a
támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert
támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az
Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
4.
A pénzügyi és szakmai beszámolónak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
Szakmai rész tartalmazza:
·
A támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítását– maximum 1 db A4 oldal
terjedelemben (időpont, programon részt vettek száma, részletes program ismertetése)
·
Csatolni kell a pályázati célt alátámasztó dokumentumok egy példányát (pl. meghívó,
belépőjegy, fotó, újságcikk).
Pénzügyi rész tartalmazza:
·
A számlaösszesítőt, mely tartalmazza a csatolt számlák, bizonylatok keltezését, számát,
összegét és tartalmát
·
A számlák fénymásolatát, oly módon, hogy a számla eredetijére vezessék rá a „……….
évi sport alapból elnyert támogatásból felhasználva.” megjegyzést.
A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatottnak az alábbi előírásokat kell
figyelembe vennie:
·
Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő
bizonylatokat alkalmazzák (pl.: saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos
költségtérítések elszámolása).

·
A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében
az elszámolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői
viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint az elszámolásból ki kell derülnie a használat
jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
·
A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az
összeg átvevőjének aláírása).
·
A csatolt számlát, bizonylatot minden esetben a támogatott nevére, címére kell
kiállítani.
·
Olyan készpénzfizetési számlát lehet elszámolni, amely megfelel az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 17. a) pontjában foglaltaknak a
számla sorszáma vonatkozásában, a c) pontjában foglaltaknak a szolgáltatást nyújtó adóalany
adószáma vonatkozásában.
·
A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki
átutalást, egyéb kifizetéseket igazoló kiadási pénztárbizonylatot.
·
Az elszámolás szakmai részének kötelező tartalmi eleme a rendezvény neve, időpontja,
és csak az ahhoz kapcsolódó kiadásokat lehet a pénzügyi elszámolásban érvényesíteni.
·
A működési kiadásokra nyújtott támogatások elszámolását a pénzforgalmi szemlélet
(tényleges kifizetés dátuma) szerint kell elkészíteni.
·
Amennyiben a támogatás a Polgármesteri Hivatal házi pénztárán keresztül került
kifizetésre, annak felhasználásáról a támogatott a nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
5.
A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
A támogatott hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra
hozza az elnyert összeget, a pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a
támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a
alapján, valamint ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási
döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy, mint közérdekből
nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007.
évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek
megfelelően
kezelje
és
közzétegye
a
szerv
által
üzemeltetett
honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, valamint a www.gyomaendrod.hu)
A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek,
aláírásuk harmadik személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007.
évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992.
évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában, valamint 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben
foglaltak az irányadók.
A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést
követően jóváhagyóan és saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára.

Gyomaendrőd, 2011. ………………...
……………………………………
………………………
polgármester/bizottság elnöke

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

Érkezett:

Iktató szám:

GYOMAENDRŐD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
5500 GYOMAENDRŐD,
SZABADSÁG TÉR 1.

PÁLYÁZATI ADATLAP
a 2011. évi Civil szervezetek támogatási alapra
Benyújtási határidő:
Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
A pályázó társadalmi szervezetek és alapítványok neve és címe:

A pályázó szervezet megalakulásának éve:

A pályázó szervezet , alapítvány levelezési címe:

Pályázatért felelős személy neve, telefonszáma:

Számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma:

Bírósági cégbejegyzés (vagy folyamatban lévő kérelem) száma: Kérem, hogy a bírósági bejegyzés
fénymásolatát csatolja

Taglétszáma: ________________________________________________
A tagok milyen korosztályhoz tartoznak (csak művelődés célú civil szervezet esetén kérjük kitölteni):

Korábbi években részesültek-e önkormányzati támogatásban? (a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
igen

nem

Ha igen, az évek alá a támogatási összeget írja be:
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

A programmegvalósítás időpontja és időtartalma:

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek: igen - nem

Az éves program rövid ismertetése

Mire igényli a támogatást? /eszközbeszerzéshez igényelt támogatás esetén szíveskedjen árajánlatot csatolni a
pályázati laphoz

Igényelt támogatási összeg:……………………………….Ft
A pályázó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megítélt támogatás felhasználásáról szerződést kell
kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra használhatja fel.
Kötelező mellékletek:
1. Pályázó nyilatkozatai
2. Civil szervezet bírósági bejegyzésének fénymásolata, Országos egyesület helyi szervezeteként működő
egyesület esetében az Országos szervezet nyilatkozata arról, hogy helyi szervezet tagja az országos
szervezetnek, és a pályázatot benyújtó személy jogosult eljárni a helyi szervezet nevében.
3. Aláírási címpéldány
4. Nyilatkozatok megfelelő lapja
Gyomaendrőd, 2011. ……………………..hó……………nap
______________________
civil szervezet aláírásra jogosult képviselője

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
1.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre másolatban
átadom.
2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs,
valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a
pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,
3.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Ifjúsági, Civil és Sport alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.
4
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.
5.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról
írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Titkárságát.
6.
Kötelezettségek vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást, továbbá az
önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei felé lejárt
esedékességű tartozásom nincs.

Gyomaendrőd, 2011. ________________________________

____________________________
a pályázó aláírása

Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az
a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
Egyesületek/Alapítványok részére
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ………………
polgármester/bizottság elnöke Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: …………………………………
(továbbiakban támogatott) között az alábbiak szerint:
1.
A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Civil alapból
a 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt.
határozata alapján ………………..-Ft, azaz ……………….. forint egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………... december 31.-ig terjedő
elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a
támogatói szerződés szerves részét képezi.
2.
A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott által
közölt………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................
számú
számlájára
átutalja
a
támogatott
által
megjelölt
időpontban:…………………………………………………………………...
3.
Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra
fordítja.
A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a Képviselő-testület részére. Amennyiben a
támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert
támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az
Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
4.
A pénzügyi és szakmai beszámolónak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
Szakmai rész tartalmazza:
·
A támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítását– maximum 1 db A4 oldal
terjedelemben (időpont, programon részt vettek száma, részletes program ismertetése)
·
Csatolni kell a pályázati célt alátámasztó dokumentumok egy példányát (pl. meghívó,
belépőjegy, fotó, újságcikk).
Pénzügyi rész tartalmazza:
·
A számlaösszesítőt, mely tartalmazza a csatolt számlák, bizonylatok keltezését, számát,
összegét és tartalmát
·
A számlák fénymásolatát, oly módon, hogy a számla eredetijére vezessék rá a „……….
évi civil alapból elnyert támogatásból felhasználva.” megjegyzést.
A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatottnak az alábbi előírásokat kell
figyelembe vennie:
·
Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő
bizonylatokat alkalmazzák (pl.: saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos
költségtérítések elszámolása).

·
A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében
az elszámolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői
viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint az elszámolásból ki kell derülnie a használat
jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
·
A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az
összeg átvevőjének aláírása).
·
A csatolt számlát, bizonylatot minden esetben a támogatott nevére, címére kell
kiállítani.
·
Olyan készpénzfizetési számlát lehet elszámolni, amely megfelel az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 17. a) pontjában foglaltaknak a
számla sorszáma vonatkozásában, a c) pontjában foglaltaknak a szolgáltatást nyújtó adóalany
adószáma vonatkozásában.
·
A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki
átutalást, egyéb kifizetéseket igazoló kiadási pénztárbizonylatot.
·
Az elszámolás szakmai részének kötelező tartalmi eleme a rendezvény neve, időpontja,
és csak az ahhoz kapcsolódó kiadásokat lehet a pénzügyi elszámolásban érvényesíteni.
·
A működési kiadásokra nyújtott támogatások elszámolását a pénzforgalmi szemlélet
(tényleges kifizetés dátuma) szerint kell elkészíteni.
·
Amennyiben a támogatás a Polgármesteri Hivatal házi pénztárán keresztül került
kifizetésre, annak felhasználásáról a támogatott a nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
5.
A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
A támogatott hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra
hozza az elnyert összeget, a pályázatában meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a
támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a
alapján, valamint ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási
döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy, mint közérdekből
nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben a 2007.
évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek
megfelelően
kezelje
és
közzétegye
a
szerv
által
üzemeltetett
honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www. gyomaendrod.hu)
A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek,
aláírásuk harmadik személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007.
évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992.
évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában, valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben
foglaltak az irányadók.
A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést
követően jóváhagyóan és saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára.

Gyomaendrőd, 2011. ………………...

……………………………………
………………………
polgármester/bizottság elnöke

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

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok átszervezése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. január 01. napjától megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere, megszűnt az önkormányzatok központi
szerepe. A közfoglalkoztatás irányító, koordináló szervei a területileg illetékes munkaügyi központok lettek. A
közfoglalkoztatásban pályázat útján vehetnek részt az önkormányzatok, költségvetési szervek, civil szervezetek,
egyházi szervezetek illetve a program nyitott a vállalkozók felé is.
A közfoglakoztatás rendszerén belül az egyes személyek közfoglalkoztatásának időtartama is változott, a napi
munkavégzés zömében a felére, napi 8 óráról napi 4 órára csökkent, illetve a munkaviszony időtartamát rövid
foglalkoztatás esetében 2-4 hónapig, hosszabb foglalkoztatás esetén 6- 8 hónapig határozták meg.
A rendszer átalakításával nagy létszámú közfoglalkoztatás valósítható meg, hiszen a program alapvető célja az volt,
hogy minden bérpótló juttatásban részesülő személyt legalább 2 hónapig bevonjanak közfoglalkoztatásba. A tavalyi
évben kb. 370 fő közfoglalkoztatása valósult meg, ebben az évben 595 fő közfoglalkoztatását tervezzük.
A rendszer átalakításával nagymértékben nőttek az adminisztrációs feladatok. A bérpótló juttatásában részesülő
személyek, illetve az aktív korúak ellátására jogosult személyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat 1 fő szociális
ügyintéző látja el a Hivatal Humánpolitikai Osztályán. Az ügyintéző a hatósági feladatokon túl ellátja még a
kiközvetített személyek közfoglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a toborzástól a
munkaszerződéssel kapcsolatos feladatokig.
Az adminisztratív feladatok megnövekedése miatt egy ügyintéző nem képes ellátni a feladatot, ezért áttekintettük a
közfoglalkoztatás szervezési feladatait. A Humánpolitikai Osztály feladatkörébe zömében államigazgatási illetve
önkormányzati hatóság ügyek intézése tartozik, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Városi
Egészségügyi Intézmény fenntartásával kapcsolatos döntések előkészítése. A közfoglalkoztatás megszervezése, a
közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatásával kapcsolatos feladat nem hatósági feladat. Úgy gondoljuk, hogy
szerencsés lenne e két feladatot intézményi szinten szétválasztani és ennek a feladatnak az ellátása a jövőben
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozna. A feladatellátás megváltoztatását az alábbi
tények támasztják alá:
A Zöldpark Kft. a közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények közül legnagyobb létszámban foglalkoztat
közfoglalkoztatott személyeket.
A Kft. alapító okiratában az ellátott tevékenységi köröknél szerepel a munkaerő-kölcsönzés.
Jelenleg a Nonprofit Kft-nél sincs létszám a feladat ellátására, ezért 2011. február 9. napján benyújtásra került az
Országos Közfoglalkoztatási Alapítvány felhívására „Közfoglalkoztatás-szervezők 2011” elnevezésű pályázat. A
pályázatban 3 fő napi hat órás hat havi foglakoztatására kértünk támogatást. Két fő az előző évek gyakorlatához
hasonlóan a közterületi brigádok mellett kerülne alkalmazásra, egy-egy brigád vezetése lenne a feladatuk, a
harmadik személy pedig ellátná a közfoglakoztatás szervezésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs
feladatokat.
A Kft. az önkormányzat közhasznú nonprofit társasága. Az alapító önkormányzat a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 19. – 20. §-ban szabályozott jogkörében eljárva utasítja a Kft.-ét hogy 2011. április 01. napjától
az alábbiak szerint lássa el a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghatározott létszám és pénzügyi keretek között a Nonprofit Kft.
feladata a közfoglalkoztatás formáira kiírt pályázatok benyújtása, végrehajtása – a 2 pont szerint-, pénzügyi és
szakmai elszámolása.
2.
Közreműködik Gyomaendrőd Város Jegyzője által vezetett szociális nyilvántartásban szereplő bérpótló juttatásban
részesülők listája alapján a közfoglalkoztatás megszervezésében, ezen belül:
munkaerő kiválasztása
orvosi alkalmassági vizsgálatra küldés
munkavédelmi oktatás megszervezése, lebonyolítása
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munkaszerződés megkötése
munkaszerződésekkel valamint azok megszűnésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával való kapcsolattartás, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályával való kapcsolattartás a munkaviszony
létrejöttével és megszüntetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
foglalkoztatás megvalósítása illetve más intézménynél történő foglalkoztatás figyelemmel kisérése
Az előterjesztésben már említésre került, hogy kibővült a közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, szervezetek
köre. Azonban az intézmények, szervezetek csak akkor pályázhatnak, ha az Önkormányzattal megállapodást
kötnek, melyben rögzítésre kerül, hogy az adott intézmény, szervezet közfeladat ellátására foglalkoztatja a
közfoglalkoztatásban részt vevő személyt.
A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra szóló pályázatnál már megkötésre kerültek a megállapodások, melyek mindig
csak az adott négy hónapra szólnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Gyomaendrőd Város Polgármesterét a
közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódóan a megállapodások megkötésére. (megállapodás minta az
előterjesztés mellékletét képezi)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

1. döntési javaslat
"A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. – 20. §-ban
szabályozott jogkörében eljárva utasítsa a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-ét, hogy 2011. április 01. napjától
az alábbiak szerint lássa el a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghatározott létszám és pénzügyi keretek között a Nonprofit Kft.
feladata a közfoglalkoztatás formáira kiírt pályázatok benyújtása, végrehajtása – a 2 pont szerint-, pénzügyi
és szakmai elszámolása.
2. Közreműködik Gyomaendrőd Város Jegyzője által vezetett szociális nyilvántartásban szereplő bérpótló
juttatásban részesülők listája alapján közfoglalkoztatás megszervezésében, ezen belül:
- munkaerő kiválasztása
- orvosi alkalmassági vizsgálatra küldés
- munkavédelmi oktatás megszervezése, lebonyolítása
- munkaszerződés megkötése
- munkaszerződésekkel valamint azok megszűnésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
- Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával való kapcsolattartás, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályával való kapcsolattartás a
munkaviszony létrejöttével és megszüntetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
- foglalkoztatás megvalósítása illetve más intézménynél történő foglalkoztatás figyelemmel kisérése

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódó megállapodások megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Várfi András polgármestert - a rövid és hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódóan - a közfoglalkoztatásban résztvevő intézményekkel, civil
szervezetekkel a közfeladat ellátásáról szóló megállapodások megkötésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Együttműködési megállapodás-minta
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester),
Másrészről a ……………………………. (5500 Gyomaendrőd, ………., képviseli:
…………………ügyvezető) között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
2011. január 01. napjával elindult a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja. A 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. Jelen megállapodás alapja a Program rövid időtartamú
közfoglalkoztatásának pályázati felhívása, melyen az Önkormányzat pozitív elbírálásban
részesült. Az Önkormányzat a foglalkoztató, a ………………….. vállalta, hogy
közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalókat foglalkoztat.
1./ A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalói közül a ………………….. a
pályázatban elnyert számú munkavállalót foglalkoztat a …………. tevékenységi körébe
tartozó közfeladat elvégzése céljából: …………………………………………………………..
A munkavégzés helye: 5500 Gyomaendrőd, ……………..
Az együttműködési megállapodás határozott időre 2011. ……….. napjától 2011. ……….
napjáig szól.
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a …………. gondoskodik a közfoglalkoztatás
keretében a kizárólag a tevékenységi körében foglalkoztatásra kerülő munkavállalók napi
munkavégzésének szakszerű irányításáról, szervezéséről, az Mt. 102.§-ban foglaltakra is
figyelemmel.
4./ A szerződő felek megállapodása alapján a ……………. köteles különösen figyelemmel
lenni a munkaegészségügyi előírásokra, a munkabalesetek megelőzésére, a hatékony és
eredményes foglalkoztatásra, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és
annak végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban meghatározott feltételekre. A
hivatkozott törvény 87. § 3. pontjában meghatározott munkabaleset bekövetkezése esetén a
kivizsgálási, bejelentési és kártérítési kötelezettség az intézményt terheli. Továbbá az
intézményt terheli a biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények nem teljesítése
miatt kiszabott munkavédelmi bírság költsége is.
5./ A Felek megállapodása alapján a ……………. köteles továbbá gondoskodni a dolgozók
munkaidejének nyilvántartásáról, a munkafegyelem megtartásáról, a munkavégzéshez
szükséges eszközök, védőfelszerelések biztosításáról.
6./ A Felek megállapodnak, hogy a …………….. köteles a közfoglalkoztatás keretében
végzett tevékenységről évente Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
írásban beszámolni az elvégzett munka jellegéről, a foglalkoztatás helyszínéről, a
foglalkoztatott munkavállalók számáról és a foglalkoztatás eredményéről.

7./ A Felek rögzítik, hogy a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók
kiválasztásával, a munkaviszony létesítésével, megszűntetésével, a bérszámfejtéssel, a
járulékok megfizetésével kapcsolatos okiratok elkészítése és egyéb munkaviszonnyal
kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat kötelessége.
8./ A Felek megállapodása alapján a munkaszerződés megkötése során az Önkormányzat
írásban köteles tájékoztatni a munkavállalókat arról, hogy a munka végzése során a szervezési
irányítási feladatokat a ……………. látja el, a munkáltatót megillető jogok tekintetében a
munkaviszony létesítése, megszüntetése az Önkormányzat hatásköre, azzal, hogy a
munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésére a …………….. tesz
javaslatot írásban a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 5
napon belül.
9./ A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat kötelessége továbbá azon tényekről
írásban tájékoztatni az intézményt melyek a hatékony és eredményes munkaszervezéshez
szükségesek, így különösen a munkaviszony kezdete, annak várható megszűnése, a napi
munkaidő mértéke, a dolgozó által ellátható munkakör, a munka alkalmassági vizsgálat
eredménye, a dolgozót megillető szabadság mértéke.
10./ A Felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével,
illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket
jóhiszeműen, egymás között ésszerű időn belül rendezzék. Ennek érdekében a feleket
együttműködési kötelezettség terheli.
11./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
12./ A jelen szerződésre egyebekben a Ptk., az Mt. valamint a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. Tv. és annak végrehajtására kiadott szakmai jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen írják alá.

Gyomaendrőd, 2011. ……………

……………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András
Polgármester

……………………………………………
………………………………………………….
Képviseli: ……………………
ügyvezető

Együttműködési megállapodás-minta
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester),
Másrészről a ……………………………. (5500 Gyomaendrőd, ………., képviseli:
…………………ügyvezető) között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
2011. január 01. napjával elindult a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja. A 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. Jelen megállapodás alapja a Program hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásának pályázati felhívása, melyen a …………….. pozitív elbírálásban
részesült. A ………….. a foglalkoztató, vállalta, hogy közfoglalkoztatásban részt vevő
munkavállalókat foglalkoztat.
1./ A Szerződő Felek megállapodnak, hogy ……………….. bérpótló juttatásban részesülő
vagy álláskeresőként nyilvántartott személyek közül a pályázatban elnyert számú
munkavállalót foglalkoztat a tevékenységi körébe tartozó közfeladat elvégzése céljából:
…………………………………………………………..
A munkavégzés helye: 5500 Gyomaendrőd, ……………..
Az együttműködési megállapodás határozott időre 2011. ……….. napjától 2011. ……….
napjáig szól.
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a …………. gondoskodik a közfoglalkoztatás
keretében a kizárólag a tevékenységi körében foglalkoztatásra kerülő munkavállalók napi
munkavégzésének szakszerű irányításáról, szervezéséről, az Mt. 102.§-ban foglaltakra is
figyelemmel.
4./ A szerződő felek megállapodása alapján a ……………. köteles különösen figyelemmel
lenni a munkaegészségügyi előírásokra, a munkabalesetek megelőzésére, a hatékony és
eredményes foglalkoztatásra, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és
annak végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban meghatározott feltételekre. A
hivatkozott törvény 87. § 3. pontjában meghatározott munkabaleset bekövetkezése esetén a
kivizsgálási, bejelentési és kártérítési kötelezettség az intézményt terheli. Továbbá az
………..t terheli a biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények nem teljesítése
miatt kiszabott munkavédelmi bírság költsége is.
5./ A Felek megállapodása alapján a ……………. köteles továbbá gondoskodni a dolgozók
munkaidejének nyilvántartásáról, a munkafegyelem megtartásáról, a munkavégzéshez
szükséges eszközök, védőfelszerelések biztosításáról.
6./ A Felek megállapodnak, hogy a …………….. köteles a közfoglalkoztatás keretében
végzett tevékenységről évente Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
írásban beszámolni az elvégzett munka jellegéről, a foglalkoztatás helyszínéről, a
foglalkoztatott munkavállalók számáról és a foglalkoztatás eredményéről.

7./ A Felek rögzítik, hogy a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók
kiválasztásával, a munkaviszony létesítésével, megszűntetésével, a bérszámfejtéssel, a
járulékok megfizetésével kapcsolatos okiratok elkészítése és egyéb munkaviszonnyal
kapcsolatos feladatok ellátása az ……………… kötelessége.
8./ A Felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével,
illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket
jóhiszeműen, egymás között ésszerű időn belül rendezzék. Ennek érdekében a feleket
együttműködési kötelezettség terheli.
11./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
12./ A jelen szerződésre egyebekben a Ptk., az Mt. valamint a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. Tv. és annak végrehajtására kiadott szakmai jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen írják alá.

Gyomaendrőd, 2011. ……………..

……………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András
Polgármester

……………………………………………
………………………………………………….
Képviseli: ……………………
ügyvezető

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közművelődési keretmegállapodás megkötése a Palmetta Tudományos,
Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesülettel
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Palmetta Egyesület 2004-óta társszervezője a Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia sorozatnak,
valamint alapítója a gyomaendrődi Holló László Művésztelepnek. Az egyesület a Debreceni Egyetemmel és más
egyetemek társadalomtudományi tanszékeivel partneri kapcsolatot alakított ki, melynek segítségével szakmai
támogatást nyújt az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménynek, valamint a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény-Városi Képtárnak.
A Közművelődési keretmegállapodásban megfogalmazottak alapján, a felek megállapodnak abban, hogy
Gyomaendrőd kulturális életének minőségi javítása, közgyűjteményeinek szakmai színvonalának fejlődése
érdekében valamint a közművelődési munka hatékonyságának növelésében együttműködnek. A megállapodás
megkötése nagymértékben segítené a város kulturális életének fejlődését.
A Közművelődési keretmegállapodás teljes tartalma a döntési javaslat része.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Közművelődési keretmegállapodás megkötése a Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és
Terápiás Egyesülettel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Várfi András polgármester) aláírja a
Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesülettel (képviseli: Dr. Dénes
Zoltán egyesületi elnök) a Közművelődési keretmegállapodást, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján, az alábbi megállapodás alapján:
Közművelődési keretmegállapodás
(tervezet)
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. képviseli Várfi András
polgármester), továbbiakban Önkormányzat, valamint a Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős,
Ökológiai és Terápiás Egyesület (5820 Mezőhegyes, Kölcsey út 9. képviseli Dr. Dénes Zoltán egyesületi elnök)
továbbiakban Egyesület között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Palmetta Egyesület 2004-óta társszervezője a Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia sorozatnak,
valamint alapítója a gyomaendrődi Holló László Művésztelepnek. Az egyesület a Debreceni Egyetemmel és más
egyetemek társadalomtudományi tanszékeivel partneri kapcsolatot alakított ki, melynek segítségével szakmai
támogatást nyújt az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménynek, valamint a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény-Városi Képtárnak.
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A felek megállapodnak abban, hogy Gyomaendrőd kulturális életének minőségi javítása és közgyűjteményeinek
szakmai színvonalának fejlődése érdekében; a közművelődési munka hatékonyságának növelésében
együttműködnek.
1.
Közös pályázatok beadásával segítik elő Gyomaendrőd közművelődését segítő fejlesztések elindítását, mely
pályázatoknál az önrészt az Önkormányzat lehetőségeihez mérten biztosítja. Minden pályázat benyújtását
megelőzően külön megállapodásban rögzítik a hozzájárulás mértékét.
2.
Az Egyesület segítséget nyújt a gyomaendrődi muzeális gyűjtemények archiválásában, tárolásában,
feldolgozásában.
3.
A felek együttműködnek az Endrődi Népház oktatást és szakértői munkát elősegítő eszközfejlesztéseiben.
4.
Együttműködnek a gyomaendrődi tudományos műhely (konferenciák, előadások, nyári egyetemi órák)
kiépítésében, melyre az Önkormányzat az Endrődi Népház termeit és helyiségeit térítésmentesen rendelkezésére
bocsájtja.
5.
Elősegítik tudományos konferenciát szervezését.
6.
Az Egyesület elősegíti a közművelődési programok és hagyományőrző rendezvények megvalósítását.
7.
Az Önkormányzat hozzájárul, hogy az Egyesület telephelyként bejegyeztesse az Endrődi Népházat (5502
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21.) .
Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, azzal hogy bármelyik fél részéről a másik félhez intézett
írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondható.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései irányadók.
A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás
között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes
egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A felek a jelen megállapodást átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
egymással szó szerint megegyező 3 példányban aláírják.
Gyomaendrőd, 2011. február …………….
Palmetta Tudományos, Szociokulturális,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület
Várfi András
Dr. Dénes Zoltán egyesületi elnök
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15. 16. §-aiban szabályozza az
óvodai és az iskolai beíratás időpontját és módját.
„15. § (2) Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő
előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni.”
„16. § (1) A szülő március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi
önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét (a továbbiakban: tanköteles) a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét, a határidőt
megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.”
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 85.§ és 86.§ alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületétől kapott hatáskörében eljárva
elfogadta a 10/2011. (I.19.) számú határozatával a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező 2011. évi
beiskolázási ütemtervet.
A szabályzat és az ütemterv alapján, az óvodafenntartókkal és az általános iskolákkal egyeztetve az óvodai és az
általános iskolai beíratás javasolt időpontja Gyomaendrőd Város közigazgatási területén 2011. április 4. 5. 6. napok.
Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját legalább harminc nappal korábban közzétenni.
A beíratás időpontját az intézményeken kívül a fenntartó közzé teszi a Gyomaendrődi Hírmondóban és
Gyomaendrőd Város honlapján.
Kérem a Tisztelt bizottságot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a javaslat szerint elfogadni
Döntési javaslat
"Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 85.§ és 86.§ alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületétől kapott hatáskörében eljárva,
a város közigazgatási területén működő óvodákban és általános iskolákban a 2011/2012-es nevelési - oktatási évre
történő beíratást 2011. április 4. 5. 6. napokra rendeli el.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság egyidejűleg utasítsa az óvodák és
általános iskolák vezetőit, hogy a beíratás időpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A polgármester szabadságolási ütemterve 2011 évben
Lévai Éva
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 az1994. évi LXIV. törvény rendelkezik.
E törvény 5. § alapján: „A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.”
Várfi András polgármester szabadsága a következőként alakult megválasztása óta
Év

Éves
szabadság

2010 okt.1-ig

29

+

42

2010
31.ig

10

+

39

+

2011

dec

Előző
évről/ciklusról
áthoz

Össz:

Kivett

Maradt
következő
évre/ciklusra
áthúzódó

=

71

18

53

53

=

63

7

56

56

=

95

2

A Képviselő-testület 7/1991. IX.19.) KT rendelete, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 25. § (6) bekezdése „A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet

tervezet benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a
szabadságolási ütemtervben esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron
következő testületi ülésen ad tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág
ismételt esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a polgármester szabadság
engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A polgármester szabadságolásával kapcsolatos
döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg. A szabadság igénybevételének tényét és
időtartamát a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartásba kell bevezetni.

(7) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben
ki nem adott szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és
a következő évre átvitt szabadság mértékét. „
2011 évben Várfi András polgármestert összesen 95 nap szabadság illet meg. Ebből, január
hónapban 2, február hónapban 1, napot vett igénybe, a fennmaradó 92 nap szabadságolási
ütemterve a következő:
Hónap

Tervezett
meddig

Január

3, 14,

napok/mettől

Napok száma
2

68

Február

11,

1

Március

1 –7, 17, 18,

7

Április

1 – 7, 15, 26, 27,

8

Május

2 – 6, 20, 30 – 31,

8

Június

1-10, 21-29,

15

Július

5 – 29,

19

Augusztus

8 – 12, 22-26,

10

Szeptember

1–9

7

Október

3-12,

8

November

2-9,

6

December

1, 27-29,

4

Összesen:

95

A polgármesteri tisztség ellátása igen sokrétű, komoly feladatot jelent. A feladatok ellátása nem
korlátozódik a munkanapokra, nemegyszer hétvégeken is helyt kell állni. A sok feladat ellátása
mellett nem könnyű összeegyeztetni a rendelkezésre álló szabadság maradéktalan kivételét.
A 2011. évre elkészített szabadságolási ütemtervben a január, február hónapra tervezett szabadság
kivételre került.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és az alábbiak szerinti határozati
javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A polgármester 2011 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek Várfi András polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének elfogadását az
alábbiak szerint:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május

Tervezett napok/mettől meddig
3, 14,
11,
1 –7, 17, 18,
1 – 7, 15, 26, 27,
2 – 6, 20, 30 – 31,
69

Napok száma
2
1
7
8
8

Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

1-10, 21-29,
5 – 29,
8 – 12, 22-26,
1–9
3-12,
2-9,
1, 27-29,

15
19
10
7
8
6
4

Összesen:

95

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok
végrehajtásáról
Liszkainé Nagy Mária, Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes szabályok összefoglalására megalkotta a 2003. évi XXIV.
törvényt, az úgynevezett „Üvegzseb” törvényt. A jogszabály összefoglalóan tartalmazza azon jogszabályi helyeket,
amelyek a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működtetésének
garanciarendszerű szabályait részletesen tartalmazzák. Az Üvegzseb törvény 3-13.§-a tartalmazza az
Államháztartási törvénybe épített rendelkezéseket.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/B. § rendelkezése alapján a nettó
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok
változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A szerződés értéke alatt a tárgyáért
kikötött- ÁFA nélkül számított-ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell
alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a
közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
Az Áht. 15/A. § (1) bekezdése alapján a közzétételi kötelezettséget Gyomaendrőd Város Önkormányzata hivatalos
lapjában vagy honlapján kell teljesíteni. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az „Üvegzseb” törvény hatályba
lépése óta a saját hivatalos honlapján (www.gyomaendrod.hu) tesz eleget e kötelezettségnek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010-ben 23 darab olyan szerződést kötött, melyet az „Üvegzseb” törvény
alapján közzé kell tenni. Ezek közül kiemelném azokat, amelyek tekintetében az Önkormányzat közbeszerzési
eljárást is lefolytatott, hiszen ezek voltak a legnagyobb beruházások:
Tárgy
belterületi vízrendezés VII. ütem
kivitelezése

szerződéskötés Nyertes

belterületi utak építése, felújítása

Október

Kondorosi út 1. sz. alatti
épületbővítés (IKSZT)
Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
sz. alatti iskolaépület felújítási
munkái
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
sz. alatti Városháza épület
homlokzat felújítás, nyílászárók
cseréje – az udvari homlokzaton
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
sz. alatti Városháza épület
tetőszerkezetének felújítása,
tetőfedés cseréje
Gyomaendrőd, Kner Gimnázium
könyvtár épülete homlokzat
felújítása

Október

November

vállalkozási díj

TÓTKAÉP Kft. 70.171.446.Ft+ÁFA
COLAS ÚT
25.738.816.Ft+ÁFA
Zrt.
Gyomaszolg
29.399.995,- + ÁFA
Ipari Park Kft

Július

Gyomaszolg
13.645.571.Ft+ÁFA
Ipari Park Kft

Július

TÓTKAÉP
Építőipari Kft

6.413.138.Ft+ÁFA

Július

Satis Mobil
Projekt Kft

15.540.000.Ft
+ÁFA

Júlis

Satis Mobil
Projekt Kft

6.825.000,- +ÁFA
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Szabadság tér felújítása
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
sz. alatti Városháza épület
akadálymentesítési munkái
Varga Lajos Sportcsarnok
padlóburkolat cseréje
Gyomaendrőd, Fő út-Bajcsy Zs.
utca kerékpárút építés

Július

Laurus-Duo
Kft

6.814.500,- Ft + FA

Június

Hídknap
Faipari Kft

8.670.629.Ft+ÁFA

Arden Real
Kft.
Bükki Bánya
Kft

22. 758. 919.Ft
+ÁFA
113.221.080. Ft
+ÁFA

Május
Május

Döntési javaslat
"Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
az „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok teljesítéséről szóló jelentés elfogadását javasolja
a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
kialakítását koordináló munkacsoport ügyrendje
dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2010.május 4-én a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.) részére
49.257.428, azaz negyvenkilencmillió-kétszázötvenhétezer-négyszázhuszonnyolc forint pályázati támogatást ítélt
meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatt található ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (a továbbiakban:
IKSZT) kialakítására.
Az IKSZT épületében irodai szolgáltatások végzésére, tanácsadásra, kiscsoportos képzésekre, illetve
csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség. Az idősek otthonával közös fedett előtérrel, de külön bejárattal csatlakozik
majd a bővítmény, így az idősek nyugalmának zavarása nélkül működhet a közösségi tér. Az IKSZT megvalósulási
helyszín maximális befogadó képessége 45 fő.
A működtetése alatt szakmai segítséggel végzett munka során az alábbi szolgáltatások, és azokhoz kapcsolódó
programok lesznek elérhetők:
1. Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
2. Helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
3. Egészségfejlesztési programok;
4. Közháló végpont;
5. Postai szolgáltatás nyújtása;
6. ÁFSZ információs pont;
7. Tanoda tér/helység;
8. Üzlethelység kialakítása (amely az építési beruházást követően bérbe vehető).
A szolgáltatások révén várhatóan az itt élő aktív korúak információhoz jutása egyszerűbb és könnyebb lesz, többen
vesznek részt a különböző képzéseken, elterjed az egészségtudatos magatartás.
Az Kondorosi út 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Az ingatlan a Térségi
Szociális Gondozási Központ használatában van. Az IKSZT kialakítását - közbeszerzési eljárás lefolytatásának
eredményeként - a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) végzi.
Fent megnevezett szervezetek a projekt megvalósításában együttműködnek. E célból létrehoztak egy
munkacsoportot, amely koordinálja az IKSZT kialakításához szükséges feladatokat. A munkacsoport ügyrendje az
előterjesztés mellékletét képezi. Az ügyrend hatályba lépésének feltétele, hogy az IKSZT megvalósítására a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvánnyal megállapodást kötött felek döntéshozásra jogosult szervei
jóváhagyják.
Kérem, szíveskedjenek az ügyrendet megvitatni és elfogadásáról dönteni.
Kockázat elemzés:
A munkacsoport létrehozásából semmiféle hátrány nem származik, mert a tagjai díjazás nélkül, ingyenesen vállalták
a részvételt. A fórum lehetőséget biztosít arra, hogy az IKSZT megvalósításában résztvevő szervezetek
folyamatosan tájékozódjanak a beruházás állapotáról, megbeszéljék a felmerült problémákat, így biztosítva a
támogatási határozatban foglaltak maradéktalan megvalósítását, ami elengedhetetlen feltétele a pályázati támogatás
lehívásának.

Döntési javaslat
73

"A Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását koordináló munkacsoport
ügyrendje"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében fogadja el „A Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítását koordináló munkacsoport” ügyrendjét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Amely létrejött a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (5502
Gyomaendrőd, Népliget u. 2. képviseli: Farkas Zoltánné), mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó),
Dobó Anita (sz.:, an.: , címe: .), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. képviseli:
Várfi András polgármester és Dr Csorba Csaba jegyző), (a továbbiakban: Önkormányzat)
között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
2010.május 4-én a Megbízó részére 49.257.428, azaz negyvenkilencmilliókétszázötvenhétezer-négyszázhuszonnyolc forint pályázati támogatást ítélt meg a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű,
természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatt található ingatlanon Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítására. Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat. Erre való tekintettel
az Önkormányzat és a Megbízó a projekt megvalósításában együttműködnek.
1./ A Felek rögzítik, hogy a Megbízott az Önkormányzat alkalmazásában áll.
2./ A Megbízó megbízza a megbízottat az alábbi tevékenységek ellátásával:
a) a projekt megvalósítása során keletkezett iratok kezelése,
b) levelezések és adatszolgáltatás lebonyolítása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felé,
c) a projekt megvalósításában résztvevők folyamatos tájékoztatása a beruházás állapotáról,
d) a megnyíló kifizetési időszakban a kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé,
e) közreműködés a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésében,
f) a beruházás megvalósításának kommunikációja a lakosság irányába.
3./ A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, és azt a munkaidő keretében
ingyenesen teljesíti.
4./ Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízást munkaidejében, a
munkavégzéshez számára biztosított, az Önkormányzat tulajdonát képező eszközök
igénybevétele útján teljesítse.
5./ A Megbízott a megbízás ellátása során a Megbízó nevében és terhére kötelezettséget nem
vállalhat, illetve javára jogot nem szerezhet, valamint már meglévő jogosultságról nem
mondhat le.
6./ A Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy bármelyik fél részéről a
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondható.

7./ A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével
kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita
eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
8./ A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá.
9./ A Felek kijelentik, hogy e megállapodás aláírására jogosultak.
10./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
Gyomaendrőd, 2011. február 2.

………………………………..
Megbízó

……………………………….
Megbízott

………………………………………………………
Önkormányzat
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Amely létrejött a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (5502
Gyomaendrőd, Népliget u. 2. képviseli: Farkas Zoltánné), mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó),
Pardi László (sz.:, an.:, címe: ,), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. képviseli:
Várfi András polgármester és Dr Csorba Csaba jegyző), (a továbbiakban: Önkormányzat)
között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
2010.május 4-én a Megbízó részére 49.257.428, azaz negyvenkilencmilliókétszázötvenhétezer-négyszázhuszonnyolc forint pályázati támogatást ítélt meg a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű,
természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatt található ingatlanon Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítására. Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat. Erre való tekintettel
az Önkormányzat és a Megbízó a projekt megvalósításában együttműködnek.
1./ A Felek rögzítik, hogy a Megbízott az Önkormányzat alkalmazásában áll.
2./ A Megbízó megbízza a megbízottat az alábbi tevékenységek ellátásával:
a) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki ügyintézés ellátása,
b) a beruházás kivitelezésének folyamatos figyelemmel kísérése,
c) kapcsolattartás a beruházás tervezőjével, kivitelezőjével és műszaki ellenőrével,
d) közreműködés a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésében.
3./ A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, és azt a munkaidő keretében
ingyenesen teljesíti.
4./ Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízást munkaidejében, a
munkavégzéshez számára biztosított, az Önkormányzat tulajdonát képező eszközök
igénybevétele útján teljesítse.
5./ A Megbízott a megbízás ellátása során a Megbízó nevében és terhére kötelezettséget nem
vállalhat, illetve javára jogot nem szerezhet, valamint már meglévő jogosultságról nem
mondhat le.
6./ A Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy bármelyik fél részéről a
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondható.
7./ A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével
kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita

eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
8./ A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá.
9./ A Felek kijelentik, hogy e megállapodás aláírására jogosultak.
10./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
Gyomaendrőd, 2011. február 2.

………………………………..
Megbízó

……………………………….
Megbízott

………………………………………………………
Önkormányzat
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Amely létrejött a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (5502
Gyomaendrőd, Népliget u. 2. képviseli: Farkas Zoltánné), mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó),
Poharelecné Rácz Ildikó Piroska (sz.:, an.: , címe: ), mint megbízott (a továbbiakban:
Megbízott),
és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. képviseli:
Várfi András polgármester és Dr Csorba Csaba jegyző), (a továbbiakban: Önkormányzat)
között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
2010.május 4-én a Megbízó részére 49.257.428, azaz negyvenkilencmilliókétszázötvenhétezer-négyszázhuszonnyolc forint pályázati támogatást ítélt meg a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű,
természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatt található ingatlanon Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítására. Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat. Erre való tekintettel
az Önkormányzat és a Megbízó a projekt megvalósításában együttműködnek.
1./ A Felek rögzítik, hogy a Megbízott az Önkormányzat alkalmazásában áll.
2./ A Megbízó megbízza a megbízottat az alábbi tevékenységek ellátásával:
a) a projekt megvalósítása során keletkező teljesítési igazolások, számlák és
számlarészletezők gyűjtése és kezelése,
b) a költségfinanszírozás lebonyolítása az Önkormányzat és a Megbízó által 2010. szeptember
9-én kötött megállapodásban foglaltak szerint,
c) a projekt elszámolásával kapcsolatos ügyintézés a Megbízó és az Önkormányzat között, a
Megbízó és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal között, valamint az Önkormányzat
és a projekttel érintett ingatlant használó Térségi Szociális Gondozási Központ (5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) között.
3./ A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, és azt a munkaidő keretében
ingyenesen teljesíti.
4./ Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízást munkaidejében, a
munkavégzéshez számára biztosított, az Önkormányzat tulajdonát képező eszközök
igénybevétele útján teljesítse.
5./ A Megbízott a megbízás ellátása során a Megbízó nevében és terhére kötelezettséget nem
vállalhat, illetve javára jogot nem szerezhet, valamint már meglévő jogosultságról nem
mondhat le.
6./ A Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy bármelyik fél részéről a
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondható.

7./ A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével
kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita
eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
8./ A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá.
9./ A Felek kijelentik, hogy e megállapodás aláírására jogosultak.
10./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
Gyomaendrőd, 2011. február 2.

………………………………..
Megbízó

……………………………….
Megbízott

………………………………………………………
Önkormányzat
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Amely létrejött a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (5502
Gyomaendrőd, Népliget u. 2. képviseli: Farkas Zoltánné), mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó),
Tímár Vincéné (sz.:. , ln.: , an.: , címe: ), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. képviseli:
Várfi András polgármester), (a továbbiakban: Önkormányzat)
között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
2010.május 4-én a Megbízó részére 49.257.428, azaz negyvenkilencmilliókétszázötvenhétezer-négyszázhuszonnyolc forint pályázati támogatást ítélt meg a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű,
természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatt található ingatlanon Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítására. Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat. Erre való tekintettel
az Önkormányzat és a Megbízó a projekt megvalósításában együttműködnek.
1./ A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó alkalmazásában áll.
2./ A Megbízó megbízza a megbízottat az alábbi tevékenységek ellátásával:
a) a projekt megvalósítása során keletkező teljesítési igazolások, számlák és
számlarészletezők gyűjtése és kezelése,
b) a költségfinanszírozás lebonyolítása az Önkormányzat és a Megbízó által 2010. szeptember
9-én kötött megállapodásban foglaltak szerint,
c) a projekt elszámolásával kapcsolatos ügyintézés a Megbízó és az Önkormányzat között, a
Megbízó és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal között, valamint az Önkormányzat
és a projekttel érintett ingatlant használó Térségi Szociális Gondozási Központ (5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) között.
3./ A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, és azt a munkaidő keretében
ingyenesen teljesíti.
4./ A Megbízó engedélyezi a Megbízott számára, hogy a megbízást munkaidejében, a
munkavégzéshez számára biztosított, a Megbízó tulajdonát képező eszközök igénybevétele
útján teljesítse.
5./ A Megbízott a megbízás ellátása során a Megbízó nevében és terhére kötelezettséget nem
vállalhat, illetve javára jogot nem szerezhet, valamint már meglévő jogosultságról nem
mondhat le.
6./ A Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy bármelyik fél részéről a
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondható.

7./ A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével
kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita
eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
8./ A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá.
9./ A Felek kijelentik, hogy e megállapodás aláírására jogosultak.
10./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
Gyomaendrőd, 2011. február 2.

………………………………..
Megbízó

……………………………….
Megbízott

………………………………………………………
Önkormányzat

A Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását
koordináló munkacsoport ügyrendje
Előzmény:
2010.május 4-én a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Népliget
u. 2.) részére 49.257.428, azaz negyvenkilencmillió-kétszázötvenhétezer-négyszázhuszonnyolc forint
pályázati támogatást ítélt meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Gyomaendrőd 8406
hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatt található ingatlanon
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. Az ingatlan tulajdonosa Gyomaendrőd Város
Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.). Az ingatlan a Térségi Szociális Gondozási
Központ (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) használatában van. Az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítását - közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként - a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) végzi.
Fent megnevezett szervezetek a projekt megvalósításában együttműködnek.
I.
A munkacsoport feladata
A Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz.
alatt található ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításához szükséges feladatok
koordinálása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 232/0601/42/11/2009. sz. határozata
alapján.
II.
A munkacsoport összetétele
1) A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány részéről:
Farkas Zoltánné az alapítvány elnöke
Timár Vincéné pénzügyi ügyintéző
2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről:
Várfi András polgármester, tanácskozási joggal
Dr. Csorba Csaba jegyző, tanácskozási joggal
Dobó Anita projektmenedzser
Pardi László műszaki ügyintéző
Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző
Dr. Timár Andrea jogi referens, tanácskozási joggal
3) Térségi Szociális Gondozási Központ részéről:
Mraucsik Lajosné intézmény-vezető
4) Gyomaszolg Ipari Park Kft. részéről:
Egeresi András ügyvezető, tanácskozási joggal
5) HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft. (6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 5.
1/1.) képviselője, tanácskozási joggal

III.
A munkacsoport működése
1.) A munkacsoport munkavégzését Farkas Zoltánné elnök irányítja.

2.) A munkacsoport szükség szerint, de legalább negyedévente összeül, hogy értékelje a már
megvalósult feladatokat és megtervezze a még hátralévő munkafolyamatok elvégzését, előkészítse a
beruházó részére a beszámolási kötelezettségek teljesítését, javaslatot tegyen a kivitelezés során
felmerülő problémák megoldására, továbbá koordinálja a támogatás lehívásával, annak elszámolással
kapcsolatos feladatokat. A munkacsoport legfontosabb célkitűzése a támogatási határozatban foglaltak
maradéktalan megvalósítása.
A munkacsoport hatásköre a projekt megvalósításához szükséges feladatok koordinálására terjed ki. A
projekthez kapcsolódó egyéb kérdésekben csak javaslatot tehet a döntéshozatalra jogosult szervezet
számára.
A munkacsoport megbeszéléseit az elnök vezeti, ő határozza meg az egyes tagok feladatait.

3.) A munkacsoport üléseit az elnök hívja össze. A megbeszélés időpontjáról, a napirendi pontok
megjelölésével az ülés előtt legalább 3 munkanappal elektronikus úton értesíti a tagokat. A
munkacsoport ülésén a tagokon kívül részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte
szükséges. Az elnök köteles haladéktalanul, az erre irányuló kérés kézhezvételét követő 3 napon belül
összehívni a munkacsoport ülését, ha a munkacsoport tagja az ok megjelölésével elektronikus levél
útján ezt kezdeményezi.
4.) A munkacsoport üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét,
idejét, a tárgyalt témákat és a döntéseket. A jegyzőkönyvet 15 napon belül elektronikus úton meg kell
küldeni az ülés résztvevői számára. A jegyzőkönyveket iktatni kell, Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala erre rendszeresített ügyiratkezelési programjában, és szerves részét képezi a
beruházás megvalósításáról szóló dokumentációnak. A jegyzőkönyvek elkészítéséről, illetve
elkészíttetéséről a projekt menedzser gondoskodik.
5.) A munkacsoport határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A tagok jogaikat és
kötelességeiket személyes jelenlét útján gyakorolhatják. Minden tagnak egy szavazata van.
A munkacsoport a döntéseket egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
7.) Az ügyrend szerves mellékletét képezi a tagok megbízására vonatkozó megbízási szerződések
másolata.
IV.
Záró rendelkezések
1) Jelen ügyrendet a munkacsoport 2011. február 10-én megtartott ülésén elfogadta.
2) Az ügyrend a pályázat kedvezményezettje, illetve a kedvezményezettel a beruházás megvalósítására
megállapodást kötött felek döntéshozásra jogosult szerveinek jóváhagyását követően lép hatályba.

Farkas Zoltánné s.k.
elnök

20. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató Gyomaendrőd 2011 évi rendezvényeiről
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető, Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi
Költségvetéséről szóló /2011.(II. .) Önkormányzati rendeletében a rendezvényekre elkülönített forrás 7.000.000 Ft,
mely összeget a városban az év során tartandó rendezvények finanszírozására kíván felhasználni Gyomaendrőd
Város Önkormányzata. Ezzel az összeggel előzetes tervezés alapján az alábbi táblázatban szereplő
rendezvényeket kívánja támogatni:
Rendezvény neve
XIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál május 1.
Central European Tour kerékpáros körverseny július 10.
XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny- aug. .
Kihívás napja május 18.

Forrása
3.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
Pályázati forrásból

IX. Bogrács Napja
május 28.

Pályázati forrásból

Inter Art tábor, Nagyenyed júl. 10-19-ig:

Pályázati forrásból

XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó
augusztus 5-7.
Ottawai Magyar Kórus itt tartózkodása és koncertjei
Augusztus 15-25.
Nemzeti ünnepek: március 15., augusztus 20., október
23., Hősök Napja május 18.

300.000 Ft
Pályázati forrásból
600.000 Ft

Egyéb városi rendezvények

1.100.000 Ft

Ezen rendezvények főszervezője a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény.
A város egyéb rendezvényeit-melyeknek forrásaként pályázati forrás van megjelölve- a városban működő civil és
sport szervezetek- pályázat útján nyert támogatásból fogják megrendezni, amennyiben erre az év során lehetőség
lesz, de a lebonyolításban segítik őket a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény és az
Önkormányzat dolgozói is.
A táblázat utolsó sorában az egyéb rendezvények megjelölése alatt az év során kialakuló egyéb rendezvényeket
Döntési javaslat
"Tájékoztató Gyomaendrőd 2011 évi rendezvényeiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elfogadásra javasolja Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Város 2011. évi rendezvénytervének tájékoztatóját és annak
előzetes pénzügyi tervét a következők szerint:
Rendezvény neve

Forrása
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XIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál május 1.
Central European Tour kerékpáros körverseny
július 10.
XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny- aug. .
Kihívás napja május 18.

3.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
Pályázati forrásból

IX. Bogrács Napja
május 28.

Pályázati forrásból

Inter Art tábor, Nagyenyed júl. 10-19-ig:

Pályázati forrásból

XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen
Bogártalálkozó augusztus 5-7.
Ottawai Magyar Kórus itt tartózkodása és
koncertjei
Augusztus 15-25.
Nemzeti ünnepek: március 15., augusztus 20
., október 23., Hősök Napja május 18.

300.000 Ft
Pályázati forrásból
600.000 Ft

Egyéb városi rendezvények

1.100.000 Ft

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