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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2011. március 31-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe.
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Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata I. forduló
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet módosítása,
Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti bérlakás komfortfokozatának visszaminősítése
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
Környezetvédelmi Alap rendeletmódosítás
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása II. forduló
A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére
2011. évi víz, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák
2011. évi vízterhelési díj
Ivóvízminőség-javító program
Gazdasági társaságok átszervezésére javaslat
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése
Tájékoztató a napközi konyhák működésének átszervezéséről
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának felülvizsgálata
2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés
elfogadása
Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetével kapcsolatos tájékoztatás, szükséges
fenntartói döntések meghozatala
Városi Egészségügyi Intézmény kérelme védőnői bérlakásokkal kapcsolatban
Dévaványa Város településen mozgó szakorvosi szolgálat keretében a nőgyógyászati szakellátás
újraindítása

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

Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is
letölthetik PDF dokumentumként.
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Csárdaszállás Község Önkormányzatának kérelme járó beteg szakellátással kapcsolatban
Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi létszámleépítése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámcsökkentése
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010 évi munkájáról
A Gazdaság Program tervezete
Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet
A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye
Csatlakozás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal gesztorságával megvalósuló közös földgáz
beszerzéshez
Tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felbontása
2011. évi közbeszerzési terv
Önköltség-számítási szabályzat módosítása
Folyamatban lévő beruházások számviteli rendezése
Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elkészítési ütemtervének elfogadása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B C épületek közötti csapadékvíz elvezetés költségvetésének
tárgyalása
Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése
Köztemetők felújítása
Útépítések útfelújítások 2011
Kaland és Élménypark projekt megvalósításához terület biztosítása
Az Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya tartós használatba adása
Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfás zugi holtágon közúti híd építése
A Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészletre vonatkozó adásvételi
szerződés tervezet jóváhagyása
Rendezvények 2011-ben
Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011
Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat kérelme utcai szociális munka szociális szolgáltatás
bevezetésével kapcsolatban
Tájékoztatás a 2011. évi pályázati lehetőségekről
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokról tájékoztató
Tájékoztató Vállalkozásfejlesztési Alap beszámolóinak elfogadásáról, támogatás visszavonásáról
Tájékoztató a - 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások - hiánypótlásra felkért
szervezeteinek szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Hevesi Nagy Anikó intézményvezetői megbízása

52. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás
53. Bejelentések

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
54. Átmeneti segély elutasítása ügyben fellebbezés elbírálása I.
55. Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása II.
56. „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő Oklevél adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2011. március 30.
Várfi András s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2011. március 31.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2011. 03. 31-i ülésre

260/2009. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az éghajlatváltozás kihívásai - Városi Klíma c. Európai Mobilitás Hét, Európai
Autómentes Nap megrendezése
Határidő: 2009. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2009. szeptember 24.
Csatlakoztunk az éghajlat változás kihívásához sebesség korlátozás bevezetésével a
Hősök - Kossuth - Rákóczi út közötti szakaszán, valamint a Semmelweis u. végén a
lakóövezet tábla kihelyezésével.
463/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011 évi Rekonstrukciós munkák
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. március 24.
A 2011. évi rekonstrukciós munkák tervezete (víz-, és szennyvízhálózaton) a
Képviselő-testület márciusi ülésén kerül beterjesztésre.
470/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítás első fordulós tárgyalása
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. március 24.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló rendelet a Képviselő-testület a márciusi ülésére
beterjesztésre került.
481/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése
Határidő: 2010. 12. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. március 24.
A külterületi vízgazdálkodás fejlesztéséről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület

elfogadta, a 2011. évi költségvetésben a feladatra 1500 000 forint került
betervezésre, mely az elvi vízjogi engedély megszerzéséhez előírt előzetes
környezeti vizsgálat tervezési költsége.
498/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tímár Ernő parkoló építésre vonatkozó kérelemének támogatása
Határidő: 2011. 02. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. március 24.
A Képviselő-testület 89/2011. (II.24.) Gye. Kt. határozatával döntött, hogy a Bajcsy
Zsilinszky utcai parkoló építését nem valósítja meg.
520/2010. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. március 24.
A Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázat műszaki
tartalmát felülvizsgáltuk. A Testület a februári ülésén megtárgyalta és a márciusi
ülésre újból beterjesztésre kerül.
21/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 3480/2 és 3482/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonba kérése
Határidő: 2011. 02. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. február 22.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Törvény
36§ (1) bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50-51.§-a alapján
igényt nyújtot be, a Gyomaendrőd, belterület 3480/2 és 3482/3 hrsz. ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a
határozatában a korábbi kérelmét erősítette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. kérésére. A Képviselő - testületi határozat az ingatlanok hiteles tulajdoni lap
szemléje és térképvázlata el lett postázva, melyet 2011. február 22.-én átvettek.
Időközben tájékoztatást kaptunk az MNV Zrt.-től, hogy támogatják az
önkormányzat kérését.
22/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 15226, 15318 és 16092 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonba kérése
Határidő: 2011. 02. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. február 22.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 2007. évi CVI. Törvény
36§ (1) bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50-51.§-a alapján
igényt nyújtot be, a Gyomaendrőd, külterület 15226 hrsz., 15318 hrsz és 16092 hrsz
alatti csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzésére. Gyomaendrőd Város
Képviselő - testülete a határozatában a korábbi kérelmét erősítette meg a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérésére. A Képviselő - testületi határozat az ingatlanok

hiteles tulajdoni lap szemléje és térképvázlata el lett postázva, melyet 2011. február
22.-én átvettek. Időközben tájékoztatást kaptunk az MNV Zrt.-től, hogy támogatják
az önkormányzat kérését.
23/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása
Határidő: 2011. 02. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. február 3.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntött arról, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező 0823/2 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti
ingatlant ingyenes használatba adja a Körös Kajak Sportegyesületnek ( 5500
Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1.) sporttevékenység végzésére 2011. február 1.
napjától határozatlan időre. A Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete által
jóváhagyott használatba adási szerződés 2011. február 3.-án aláírásra került.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi
menedzsmentjéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki.
Az önkormányzat pénzügyi tanácsadója elkészítette a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi alakulását
bemutató beszámolóját.
A beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a kibocsátás időszakának pénzpiaci hátteréről, a tárgyidőszak alatt
végrehajtott tranzakciókról, a jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat,
hozam és árfolyamnyereség-veszteség alakulásáról, illetve az önkormányzat által fizetett kamat összegéről.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületenek a
kötvényforrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről szóló
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testüle elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. beszámolóját a
kötvényből származó forrás 2010. IV. negyedévi menedzsmentjéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ
2010.10.01 – 2010.12.31

1.

ELŐZMÉNYEK – KIBOCSÁTÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben, 10 év
futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.

No.

00.

2.

Futamidő

Rendelkezés

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN
2008.02.27 2018.02.27 Kötvény lejegyzése CHF

jegyz.
árf.
158,35

CHF
(lejegyzett
kötvény)
6 316 000,00

HUF
(érték a jegyzéskori
árfolyamon)
1 000 138 600,00

PORTFOLIÓ 2010. OKTÓBER 01-ÉN

A következő táblázat a portfolió nyitó tételeit/egyenlegét tartalmazzák 2010.10.01-én.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2010.09.30)
Tranzakció
param.
CHF
HUF
EUR
DNT HUF betét. Min. árf: 274,0 EUR/HUF Max árf.
8,00%
199 060 000,00
279. 2010.09.01 2010.10.07
296,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
279. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 275,0
275;
280. 2010.09.01 2010.10.08 Strike: 282,50. Jutalék: 1,02 HUF/EUR (jóváírás:
199 060 000,00
282,50
2010.09.03, megfigyelés: 2010.10.06)
DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
8,00%
100 000 000,00
281. 2010.09.02 2010.10.05
295,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
282. 2010.09.02 2010.10.11 HUF betét lekötés
5,50%
100 850 000,00
283. 2010.09.03 2010.10.12 HUF betét lekötés
5,50%
208 430 000,00
284. 2010.09.08 2010.10.13 HUF betét lekötés
5,50%
102 280 000,00
281. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 272,75
272,75;
100 000 000,00
285. 2010.09.10 2010.10.12 Strike: 281,0. Jutalék: 0,85 HUF/EUR (jóváírás:
281,0
2010.09.14, megfigyelés: 2010.10.08)
283. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 274,75
274,75;
208 430 000,00
286. 2010.09.14 2010.10.12 Strike: 279,75. Jutalék: 0,70 HUF/EUR (jóváírás:
279,75
2010.09.16, megfigyelés: 2010.10.08)
DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
287. 2010.09.14 2010.10.26
8,00%
202 020 000,00
296,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
284. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 272,0
272;
102 280 000,00
288. 2010.09.15 2010.10.15 Strike: 277,70. Jutalék: 0,90 HUF/EUR (jóváírás:
277,70
2010.09.17, megfigyelés: 2010.10.14)
278. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 270,0
270;
135 490 000,00
289. 2010.09.15 2010.10.15 Strike: 279,0. Jutalék: 0,90 HUF/EUR (jóváírás:
279,0
2010.09.17, megfigyelés: 2010.10.14)
287. PUT Opcó. HUF eladás EUR vétel. KI: 270,0
290. 2010.09.24 2010.10.26 Strike: 276,0. Jutalék: 0,9 HUF/EUR (megfigy:
270; 276
202 020 000,00
2010.10.22)
292. 2010.09.28 2010.10.14 HUF betét lekötés
5,25%
131 420 000,00
ÖSSZESEN
0,00
1 044 060 000,00
0,00
* A 280., 285.; 286; 288; 289; és a 290. tétel Opciós ügylet. Nincs mögötte valós pénzforrás, csak abban az esetben, ha a bank lejáratkor él az opcióbó
eredő lehívás jogával.
No.

Dátumok

A kötvényforrás október 01-én forintban 1 044 060 700,- Ft-ot tett ki.
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3. RENDELKEZÉSEK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2010.10.01 – 2010.12.31)
No.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.

TRANZAKCIÓ LISTA (2010.10.01‐2010.12.31)
Tranzakció
param.
CHF
Dátumok
2010.10.05 2010.10.12 HUF betét lekötés
4,80%
2010.10.07 2010.10.08 HUF O/N betét
4,50%
2010.10.08 2010.11.17 EUR (282,50) prémium betét. Strike: 282,50
5,25%
2010.10.11 2010.11.11 HUF betét lekötés
5,50%
2010.10.12 2010.11.24 EUR (281) prémium betét. Str: 281,25
5,55%
2010.10.12 2010.11.18 EUR (279,75) prémium betét. Str: 280,25
5,85%
2010.10.13 2010.10.15 HUF betét lekötés
4,20%
2010.10.14 2010.10.15 HUF O/N betét
4,20%
2010.10.15 2010.11.05 EUR (277,70) prémium betét. Strike: 278
7,60%
2010.10.15 2010.11.10 EUR (279) prémium betét. Strike: 280
5,50%
2010.10.26 2010.11.10 EUR (276) prémium betét. Strike: 277
7,50%
2010.11.05 2010.12.03 EUR (277,70) prémium betét. Strike: 278
6,25%
2010.11.10 2010.12.01 EUR (átl. 277,20) prémium betét. Strike: 277,25
7,25%
2010.11.11 2010.12.15 HUF betét lekötés
5,50%
2010.11.11 2010.11.29 HUF betét lekötés
5,25%
2010.11.17 2010.12.16 EUR (282,5) prémium betét. Strike: 282,5
6,50%
2010.11.18 2010.12.17 EUR (279,75) prémium betét. Strike: 281
5,50%
2010.11.24 2010.12.23 EUR (281) prémium betét. Str: 281
6,00%
2010.12.01 2010.12.22 HUF prémium betét. Strike: 276,6
9,25%
2010.12.03 2011.01.06 HUF betét lekötés
5,65%
312. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
2010.12.09 2011.01.10
273,50
376 014,63
273,5 Jutalék: 1,00 HUF/EUR
2010.12.15 2011.01.18 HUF betét lekötés
5,65%
2010.12.16 2011.03.17 EUR (282,5) prémium betét. Strike: 282,5
5,50%
2010.12.17 2011.02.02 EUR (279,75) prémium betét. Strike: 280
5,80%
Firm Order teljesült. EUR (276,6) eladás HUF
2010.12.22
276,60
vétel
2010.12.22 2011.01.26 HUF prémium betét betét. Strike: 273,75
9,50%
2010.12.22 2011.01.27 HUF betét lekötés
5,80%
2010.12.23 2011.02.03 EUR (281) prémium betét. Strike: 281
6,20%

HUF
100 000 000,00
199 060 000,00

EUR

704 600,00
97 400 000,00
355 900,00
745 000,00
102 280 000,00
137 700 000,00
368 300,00
485 700,00
731 960,00
369 900,00
1 221 800,00
50 150 000,00
50 000 000,00
708 650,00
749 450,00
358 200,00
1 225 126,54

1 707,58
338 870 000,00
102 839 000,00
102 840 000,00

376 014,63

50 780 000,00
5 673,07

712 300,00
759 600,00

338 870 128,20

1 225 127,00

150 000 000,00
190 680 000,00
359 940,00

A vizsgált időszakban (91 nap) 28 tranzakció történt.
A 2010.10.01-től 2010.12.31-ig tartó időszakban az Önkormányzat a kötvényforrásból az alábbi
összegeket használta fel.

No.

Dátumok
2010.11.29

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZEGEK
Tranzakció
param.
önk. Felhasználás
ÖSSZESEN

CHF

HUF
‐50 000 000,00
‐50 000 000,00

A kötvényforrásból az Önkormányzat a 2010. év 4. negyedévében 50 millió Ft felhasznált fel.
A 2010. évben az önkormányzat a teljes kötvényforrásból 184,3 Millió Forintot vezetett ki. Ezen
összegből a kötvény után fizetendő kamat mértéke 13,63 Millió Ft-ot tett ki.
Felhasználás 2011 (Millió Ft)

1. né
2. né
3. né
4. né
össz.

57,04
56,00
21,00
50,00
184,03
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4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2010. december 31-én
Az alábbi táblázatban a 2010.12.31-én aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2010.12.31)
Dátumok
No.
Tranzakció
param.
CHF
HUF
EUR
312. 2010.12.03 2011.01.06 HUF betét lekötés
5,65%
102 839 000,00
312. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
313. 2010.12.09 2011.01.10
273,50
102 840 000,00
273,5 Jutalék: 1,00 HUF/EUR
314. 2010.12.15 2011.01.18 HUF betét lekötés
5,65%
50 780 000,00
315. 2010.12.16 2011.03.17 EUR (282,5) prémium betét. Strike: 282,5
5,50%
712 300,00
316. 2010.12.17 2011.02.02 EUR (279,75) prémium betét. Strike: 280
5,80%
759 600,00
318. 2010.12.22 2011.01.26 HUF prémium betét betét. Strike: 273,75
9,50%
150 000 000,00
319. 2010.12.22 2011.01.27 HUF betét lekötés
5,80%
190 680 000,00
6,20%
359 940,00
320. 2010.12.23 2011.02.03 EUR (281) prémium betét. Strike: 281
ÖSSZESEN
0,00
494 299 000,00
1 831 840,00
* A 313‐as tétel Opciós ügylet. Nincs mögötte valós pénzforrás, csak abban az esetben, ha a bank lejáratkor él az opcióból eredő lehívás jogával.

A kötvényforrás devizanemenkénti és instrumentumonkénti
vonatkozóan a következő táblázat mutatja be.

megoszlását

2010.12.31

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként
(2010.12.31)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK
0,00
0,00
0,00
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
344 299 000,00
0,00
1 831 840,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
150 000 000,00
0,00
0,00
kötött betét
Összesen
494 299 000,00 HUF
0,00 CHF 1 831 840,00 EUR
~ HUF
0,00
510 625 400,00
TOTAL
1 004 924 400,00
A devizában nyilvántartott betétek a 2010. december 31-i MNB közép árfolyamon kerültek
átértékelésre (virtuális átértékelés).
EUR
278,75

USD

CHF

MNB 2010.12.31

222,68

A teljes kötvényforrás december 31-én forintban 1 004 924 400,- Ft-ot tett ki.
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5.
KAMAT, HOZAM és ÁRFOLYAMNYERESÉG, - VESZTESÉG ALAKULÁSA 2010.10.012010.12.31 (REALIZÁLT)
A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat 2010.10.01-2010.12.31-ig az alábbi hozamokat
realizálta.

Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2010.10.01‐2010.12.31‐
ig)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK értékpapír,
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
51 920,55
0,00
0,00
Bankbetét
3 707 548,67
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
kötött betét
1 803 438,29
0,00
32 080,39
Árfolyamnyereség
Elszámolásos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
Szállításos
árfolyamnyereség
172 060,00
0,00
0,00
SPOT konverzióból
származó árf.nyereség
0,00
0,00
0,00
Egyéb
Opciós prémium
376 014,63
0,00
0,00
Összesen
6 110 982 HUF
0 CHF
32 080 EUR
~ HUF
0,00
8 942 408,56
TOTAL
15 053 390,69
A devizában jóváírt hozamok szintén a 2010. december 31-i MNB közép árfolyamon kerültek
átértékelésre. A 4. negyedévben realizált hozam forintban összesen 15 053 390,- Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Önkormányzat a 2010. évben összesen 67,75 Millió Ft bevételt realizált a kötvényforráson.
Az önkormányzat a 2010. évben elért bevétele bőven fedezetéül szolgált a 2010. évben, a kötvényforrás
után fizetendő kamat mértékének (13,63 Millió Ft).
A 2008.02.27-én kibocsájtott 1 Mrd Ft összegű kötvényforrásból az önkormányzat kötvényforrás
számláján 2010. december 31-én 1.004.924.400 Ft-nyi összeg van.
A kibocsájtás óta az önkormányzat a kötvényforráson realizált bevételeiből 251,22 Millió Ft-ot vezetett
ki.
A kibocsájtás óta eltelt időszak alatt (1.038 nap) az önkormányzat 256,14 Millió Ft-ot termelt meg a
kötvényforrás hatékony menedzsmenti feladatainak ellátásával, ami éves szinten 9%-os
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hozamszintnek felel meg. A kibocsájtás óta eltelt időszak 1 havi bubor alakulásának éves átlagos
kamat szintjéhez képest(7,6%) ez 1,4%-os többlethozamot jelent az önkormányzat számára. Ez a
többlethozam a teljes 2008.02.27 - 2010.12.31-ig realizált bevételre vetítve forintban kifejezve 40
Millió Ft többlethozamot jelent az önkormányzatnak.
A hatékony befektetés menedzsmenti feladatok ellátásával az önkormányzat az eddigi összes
kamatfizetéseinek összegét, azaz 66,8 Millió Ft-nyi kamat kifizetését a kibocsájtás óta eltelt időszak
alatt realizált hozamaiból biztosítani tudta.

Budapest, 2011. január 28.
Fenyvesi Bea
Budapest Priv-Invest Kft.

Az alábbiakban a Raiffeisen Bank 2011. évre vonatkozó kamat és árfolyam előrejelzéseit, valamint
2011. évi hazai és nemzetközi gazdaságpolitikát érintő véleményét találják (2011. január 06-i adat).
Frissítés: 2011. jan. 06.

aktuális

11.m árc.

11.jún.

11.szept.

11.dec.

EUR/HUF

276,4

275,0

275,0

270,0

270,0

USD/HUF

210,6

211,5

211,5

216,0

225,0

CHF/HUF

218,0

211,5

211,5

219,5

210,9

MNB alapkam at

5,75

5,75

5,50

5,00

5,00

BUBOR 1-hónapos

5,75

5,75

5,50

5,00

5,00

BUBOR 3-hónapos

5,85

5,75

5,50

5,00

5,00

EKB alapkam at (EUR)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Euribor 1-hónapos

0,76

1,00

1,00

1,10

1,10

Euribor 3-hónapos

1,00

1,10

1,10

1,20

1,20

Euribor 6-hónapos

1,22

1,30

1,30

1,40

1,40

Svájci alapkam at (CHF)

0,25

0,25

0,25

0,50

0,75

CHF Libor 3-hónapos

0,17

0,25

0,25

0,50

0,75

CHF Libor 6-hónapos

0,24

0,40

0,40

0,65

0,90

Az elmúlt hónapokban sokat romlott a magyar gazdaság kockázati megítélése. A kormány
gazdaságpolitikai intézkedései egyelőre nem mutatnak a hosszú távon fenntartható alacsony
költségvetési hiány irányába. Ennek a korrekcióját kell, hogy szolgálják a februárra ígért szerkezeti
reformok. A részletek ismerete nélkül úgy gondoljuk, hogy rész-sikereket tud majd elkönyvelni a
kormány – a kockázati profilunk némileg javulhat, de 180 fokos fordulatot nem várunk (azaz, akik
tegnap leminősítették a magyar adósságot, holnap nem fogják felminősíteni). A forint euróval
szembeni árfolyama a külső és belső viharok ellenére is viszonylagos stabilitást mutatott – ebben nem
is számítunk változásra. A hazai gazdaság a lassú kilábalás útját követi; a növekedési ráta
fokozatosan emelkedik és egyre inkább szétterül az ágazatok között, de a meghatározó továbbra is a
feldolgozóipari export-teljesítmény marad.
2010 után idén is jelentős divergencia lesz az euró-övezet egyes tagállamai között a gazdasági
növekedés tekintetében, miközben a piac figyelme Görögország és Írország után a következő gyenge
láncszemek felé fordul. Hazai szempontból kedvező hír, hogy a német gazdaság kiemelkedő
teljesítménye a következő hónapokban is folytatódni látszik. Az USA gazdasága a laza fiskális és
monetáris politika mellett 2011-ben is 3% körüli növekedést érhet el, miközben a munkaerőpiacon
nem mutatkoznak a tartós javulás jelei.
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselő-testület 2010. novemberi
alakuló ülésén kapta a megbízást arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
fél éven belül vizsgálja felül a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:
SZMSZ). A Képviselő-testület a munka elvégzésére 2011. január 31-ig adott határidőt. A bizottság az előkészítő
munkát elvégezte és a Képviselő-testület januári ülése elé beterjesztette. A testület a tervezetet alkalmasnak találta
második fordulós tárgyalásra. A végleges rendelet tervezet munkaanyagát 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 modellbeli 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 újraszövegezésére.
Jelentősebb változások:
a) Mellékleteben csak azokat a szabályozási elemeket hozzuk, amelyek valóban a Képviselő-testület SZMSZ-beli
döntési kompetenciája. A korábbi rendelkezéssel már eldöntött, vagy nem a Képviselő-testület 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
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 norma szövegének felülvizsgálatával még nem zárul le. Az SZMSZ
függelékében felsoroljuk a hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházásokat. Az önkormányzati
portálján
közzé
tettük
a
2011.
március
1-én
hatályos
önkormányzati
hatásköröket.
(http://www.gyomaendrod.hu/hu/szervezeti_felepites - a szervezeti ábra alatt található több keresési szemponttal
kibővítve) A következő fél évben lehetőségük lesz a képviselőknek és a hivatalnak is javaslatot tenni további
hatáskör átruházásokra. Ezek alapján az év második felében zárulhat le az SZMSZ felülvizsgálatának folyamata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet vitassa meg és alkossa rendeletté.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendeletet módosításának normaszövegét az alábbi módosítással alkossa
rendeletté.
A módosító rendelet 9. §-ában az SZMSZ 11/A. § (4) bekezdését módosító
normaszövege a következő rendelkezést tartalmazza:
"(4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes
értékelését négy főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park
Munkacsoport a polgármesterből, a bizottságok elnökeiből, illetve szükség
szerint a polgármester által felkért szakértőből áll. Az Ipari Park
Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az
ülését.”

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011. (….) önkormányzati rendelete
a 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.
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(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.
„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 négy főből álló Ipari Park
Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből, a bizottságok elnökeiből, illetve szükség
szerint a polgármester által felkért szakértőből 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
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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,
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.
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(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
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:
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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.
(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.
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(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.
„(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. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
33. § 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. §
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(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.
34. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeiről, részletszabályairól, tevékenységének egyes
kérdéseiről szóló 14/1997. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-ban a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.
(2) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és
(5) bekezdésében valamint mellékletében a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szöveg lép.
(3) A magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről
szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésben, a 6. § (1) bekezdésben, a 7. § (8)
bekezdésben, a 8. § (2) bekezdésben, a 9. § (10) bekezdésben, a 10. § (4) és (6) bekezdésben valamint a 2.
mellékletben a „Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg lép.
(4) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésben, 15. § (1) bekezdésben, a 17. §
(1) bekezdésben, 18. §-an és a 20. § (1) bekezdésben a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a
„Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.
(5) Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati
rendelet 2. § (5) bekezdésben, a 4. § (7) bekezdésben, a 7. § (1) bekezdésben, a 8. § (1) b) pontban, a 9. §-ban, a
10. § (1), (2) bekezdsében valamint az 1. és 2. mellékletben a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész helyébe az
„Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szöveg lép.
(6) A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról szóló 43/2007.
(XII. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésben, 5. § (5) bekezdésben valamint az 1. és 2. mellékletben a
„Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság” szöveg lép.
(7) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésben a „Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság”
szövegrész helyébe a „Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg lép.
(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontban, az 5. § (6) bekezdésben és a 13. § (1) a)
pontban a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész helyébe a „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság” szöveg lép.
(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontban a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.
(10) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) önkormányzati
rendelet 19. § (3) bekezdésben a „Pénzügyi Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti felépítése
2. melléklet
A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
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Polgármester
1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati
rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
4. § (2) bekezdés]
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
9. § (10) bekezdés]
6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. §]
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások mértékéről [az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások
mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes méltányosság
címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg. [az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. §]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi
a pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem
érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével
400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17.
§ (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó
határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió
és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír
megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
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14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati források
felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 19. § (3)]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.
[a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó mezőgazdasági
művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
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
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3.1 A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni:
- a féléves beszámoló elkészítésénél,
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint
- az éves költségvetési beszámolásnál.
3.2. A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok
2.2. pontja szerint kell elvégezni.
3.3. A költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által kijelölt személy köteles a
költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell – eredeti vagy másolati példányban – gyűjteni:
- „.......év I. féléves beszámolójának dokumentumai”,
- „.......év háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás dokumentumai”
- „.......évi költségvetési beszámoló dokumentumai”.)
3.4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett pénzeszközök
elszámolásának dokumentálásáért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért a költségvetési szerv beszámolási
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelőséggel.
(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.)
3.5. Az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §
(2) bekezdése értelmében:
- az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb
adatszolgáltatások beküldésének határideje és a felülvizsgálat időpontja,
- 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
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személy vezetője a rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásért felelős.
2.3. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért
felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.4. Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet a megtárgyalása során nem az eredeti, beterjesztett
állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor
a Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a
költségvetés megfelelő átdolgozásáról.
2.5. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az
elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről.
E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét.
III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai
1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás
1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által
jóváhagyott:
- eredeti költségvetési rendeletből, illetve
- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni.
Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg külön szabályokat, helyi
információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a költségvetési szerv vezetője és a
beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
1.2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót – az előirányzat könyveléseket követően – az
elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani.
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni.
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,
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- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás
összhangjára,
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére,
- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a költségvetési szerv felügyeleti szerve által meghatározott
adatszolgáltatással való összhangjára.
3.4. A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett dokumentumokra
való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek
nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.5. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik
az elemi beszámoló elkészíttetéséről.
IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak
1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési rendeletek
közötti tartalmi egyezőségért az érintettek a – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157. § (2)
bekezdése szerint tartoznak felelősséggel.
E szabályzatok alapján fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és beszámolási feladatok ellátásáért felelős
személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal szemben fel kell
lépnie, s szükség esetén tájékoztatni kell a jogszabály szerint felelős személyeket.
2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a feladat ellátásáért felelős
személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza.
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:
15

- a beszerzési feladatok felmérését és megtervezését,
- az egyes beszerzések műszaki - gazdasági előkészítését és jóváhagyását.
A beszerzés előkészítését végző szervek
3.) A beszerzések előkészítését Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)
szakmailag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: illetékes szervezeti egység) végzi.
A beszerzések előkészítése
4.) Az illetékes szervezeti egység a tárgyévben megvalósítani tervezett beszerzési igényeket a közbeszerzési
tervben összesíti, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Kbsz.) 2.) pontjában
meghatározottak szerint.
5.) A beszerzéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz a beszerzés szakmai megalapozása érdekében szakmai
programot kell készíteni.
A szakmai program
6.) A szakmai program elkészítése az illetékes szervezeti egység feladata, mely során köteles egyeztetni a Hivatal
Pénzügyi Osztályával, illetve, amennyiben a beszerzés finanszírozása részben vagy egészben magyarországi, vagy
uniós pályázati forrásból történik, a Projektmenedzseri irodával. Szükség esetén a szakmai program elkészítéséhez,
megbízási szerződés alapján külső szakértő közreműködése is igénybe vehető.
7.) A szakmai program tartalmi elemei:
- a beszerzés megnevezése, jellege,
- a beszerzés szükségességének indoka, célja,
- a beszerzés költsége (építési beruházás esetén anyagi-műszaki bontásban),
- 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,
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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
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel
Béres János
Toldi Balázs
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén
Arnóczi István János
Iványi Lajosné
Márjalaki József

polgármester
1. egyéni választókerületi képviselő
2. egyéni választókerületi képviselő
3. egyéni választókerületi képviselő
4. egyéni választókerületi képviselő
5. egyéni választókerületi képviselő
6. egyéni választókerületi képviselő
7. egyéni választókerületi képviselő
8. egyéni választókerületi képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő

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

2. Függelék
Önként vállalható és kötelezően ellátandó feladatok jegyzéke
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, vagy
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
3. Függelék
A Képviselő-testület és szervei részletes hatásköri jegyzéke
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, vagy
nyomtatott vagy elektronikus 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)
Nagyné Perjési Anikó (képviselő)
Ágostonné Farkas Mária
Dr. Timár Gyöngyi
2011. március 24-től betöltetlen nem képviselői bizottsági hely
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Márjalaki József (képviselő)
Tagok:
Arnóczi István János (képviselő)
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Marton Dániel (képviselő)
Tóth Lajosné
Gellértné Vaszkó Tímea
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Poharelec László (képviselő)
Szujó Zsolt
Klimaj Zsolt
5. Függelék
A Képviselő-testület részvételével működő társulások és érdekvédelmi szövetségek jegyzéke
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
A társulás tagjainak megnevezése:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása,
szervezése, működtetése és fejlesztése.
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a csípő-szúnyog gyérítés területén.
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
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
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megvalósításában.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A társulás tevékenysége: A tagok a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és (4)
bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról az általános
iskolai oktatásról és nevelésről pedagógiai szakszolgálat feladata közül a nevelési tanácsadásról, logopédiai
ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti szolgálatról, családsegítésről szociális alapellátással
kapcsolatos feladatokról, valamint a nem kötelezően ellátandó szakosított ellátások közül az idősek otthonáról,
valamint az átmeneti gondozásról intézményi társulás útján gondoskodnak.
A közösen fenntartott intézmények megnevezése székhelye:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
Székhely: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Működési területe: Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom települések közigazgatási területe.
Tevékenysége: A Dél-alföldi Regionális Képzési Bizottság szakképzéssel kapcsolatos döntéseinek tudomásul
vétele, végrehajtása. E döntések figyelembe vételével a társulást alkotó fenntartók intézményeiben a szakképző
évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása.
Érdekvédelmi Szövetségek
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Vasutas Települések Szövetsége
Magyar Fürdővárosok Szövetsége
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata I. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatára
a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételének meghatározása
apróbb módosítások – az elmúlt időszakban bekövetkezett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) bekövetkezett változások - miatt kerül sor.
2011. január 1. napjával bevezetésre került a Nemzeti Közfoglakoztatás programja, mely a közcélú foglalkoztatás
megváltoztatása mellett az aktív korúak ellátására való jogosultságra vonatkozó szabályozást is módosította. 2011.
január 1. napjával a rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás. A két támogatási forma között két
lényeges különbség van:
egyrészt az önkormányzat helyi rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként
előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház
és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség
írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de
legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel
kell szólítania.
másrészt a Sztv. a 2 éves felülvizsgálat helyett évente egyszer felülvizsgálatot ír elő, mely felülvizsgálat
elvégzésekor alkalmazható a fenti egyéb feltétel teljesülése is.
Az előterjesztés a továbbiakban tartalmazza a rendelet anyagi szabályainak a felülvizsgálatát:
A rendelet 30. §-a tartalmazza a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésére vonatkozó
szabályokat. A Sztv. módosította az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályokat, ezért szükséges a
rendelet szövegének módosítása a Sztv. megfelelően, mely módosítás a jogszabályi hivatkozások
számozásának változását jelenti.
A rendelet az „Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésének
szabályai”-t követően kiegészül a „Bérpótló juttatásra vonatkozó szabályok” szövegrésszel:
„ 30/A. § (1) A bérpótló juttatás megállapítására való jogosultság további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult
lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a kerítéssel kívül
határos terület gyomtalanításáról.
(3) A polgármester a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a felülvizsgálati eljárás
megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle – környezettanulmány – lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a polgármester tíz napos határidő
kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével –
a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható
meg, illetve a bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére
– nem tesz eleget.”
A rendelet 31. §-a szabályozza a tűzifa támogatás feltételeit. A rendelet szövegét pontosítani kell a
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„közhasznú munka”-„közmunka” megnevezés tekintetében valamint a támogatás eljárásrendjének változása
miatt, a tűzifa tárolása a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. telephelyén történik, és itt vehető át.
A rendelet normaszövegének megalkotására a szabályozási koncepció elfogadását követő testületi ülésen kerül sor.
Kockázatelemzés:
Az Önkormányzat él a törvény adta lehetőséggel és így a bérpótló juttatásban részesülő személyek körében az
önkormányzat további eszközzel léphet fel a település tisztaságának megőrzése érdekében.
Az ellenőrzést a városőrök végzik, mely ellenőrzésben kockázatként jelentkezik az, hogy a városőrök nem
rendelkeznek erre a feladatra felhatalmazással, nincs szaktudásuk, valamint nem objektív az ellenőrzés tárgya. Az
ellenőrzés folyamatában a kockázatokat az alábbiak szerint csökkentjük :
a városőrök az ellenőrzés megkezdése előtt esküt tesznek,
az ellenőrzés megkezdése előtt belső képzéssel, egyeztetéssel ismertetjük a feladat ellátást,
az ellenőrzés tárgya az ingatlanok, az ingatlanok külső környezetének rendbentartása, mely szubjektív
megitélést fénykép készítésével tesszük objektívabbá.
A városőrök alkalmazása határozott idejű foglalkoztatásban történik 2011. december 31. napjáig, így a jövő évtől
nem biztosított a feladat ellátás személyi feltétele. A kockázatok ellenére fontosnak tartjuk az ellenőrzés
bevezetését, hiszen az önkormányzat így jogosulttá válik a bérpótló juttatásban részesülők lakókörnyezetének
ellenőrzésére, mely által az egész település rendezetebbé válhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosítására
javaslatot tenni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület
számára a rendelet-tervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata során a törvényi
változásoknak megfelelően módosítja rendeletét, valamint kiegészíti a bérpótló juttatásra vonatkozó szabályozással,
mely szerint a bérpótló juttatás egyéb jogosultsági feltétele a kérelmező, illetve jogosult lakókörnyezetének rendben
tartása.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és
lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati
rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Koloh László
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról
szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) módosítására a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. év CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) szabályozott határidő
számítás változása miatt kerül sor.
Az ÖR. módosítására legutóbb 2010. 0l. 29.-én került sor. A módosítás több ponton érintette a rendeletben
meghatározott határidőt, határnapot. Így többek között az adósságkezelési tanácsadóval történő megállapodás
megkötésének időtartamát, mely jelen esetben 10 munkanap, továbbá az adósságkezelésben meghatározott önrész
befizetésének a határidejét, mely jelenleg a rendeletünkben 22 munkanap. Ezeket a határidőket, határnapokat az
akkor hatályos Ket.-ben meghatározott határidőhöz és határnapokhoz igazítottuk.
2011. január 1. napjától megváltozott a Ket. és visszaállította a korábbi határidő és határnapok számításának
módját, munkanapok helyett újból naptári napban kell számítani a határidőket.
A fentiek alapján és amennyiben követni kívánjuk a jogszabályi változást a rendeletünkben, akkor szükséges a
rendelet módosítása és Ket.-ben szabályozott határidőkkel és határnapokkal történő harmonizációja.
Indokolás:
A rendelet módosításával a határidő számítást a hatályos Ket. szabályozásának megfelelően rendezi a helyi
rendelet.
Kockázatelemzés:
A rendelet módosítás kockázatot nem jelent az Önkormányzat számára, mert a határidő számítást a hatályos Ket.
szabályozásának megfelelően rendezi a helyi rendelet.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról
szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2010. (…..) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
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javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról
szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet
1. 11. § (3) a) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg,
2. 11. § (3) b) pontjában a „22 munkanapon” szövegrész helyébe „30 napon” szöveg,
3. 12. § a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg,
4. 15. § (1) a) pontjában a „5 munkanapon” szövegrész helyébe „8 napon” szöveg,
5. 15. § (1) b) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 7/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3., 4. §-a valamint a 6. § (1)-(2) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2011. április
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt.
rendelet módosítása, Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti bérlakás
komfortfokozatának visszaminősítése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet módosítására a
Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti szociális bérlakás komfortfokozatának visszaminősítése miatt kerül sor.
A Képviselő-testület 2010. április 01. napjával a Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti ingatlant komfortos szociális
bérlakássá nyilvánította. Az eltelt egy év során három alkalommal került meghirdetésre a bérlakás. Jelenleg a
harmadik pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása van folyamatban. A pályázati kiírásokkal párhuzamosan
került sor az épület villanyvezetékének átvezetékelésére, valamint a belső helyiségek festésére. A munkák
elvégzése során derült ki, hogy a fürdőszoba rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van, mert
hiányzanak a fürdőszobai csaptelepek és vízvezetékek. A Városüzemeltetési Osztály becslése szerint a fürdőszoba
felújítása kb. 500 e Ft-ba kerülne, melyre önkormányzatunk forrással nem rendelkezik, valamint az ingatlan általános
műszaki állapota miatt nem célszerű az épületre további pénzt fordítani. A fürdőszoba állapota miatt a bérlakás
komfortnélkülivé való átminősítése szükséges, melynek költsége az udvari WC kialakítása bruttó 60 eFt . Forrása:
2011. évre tervezett városgazdálkodási szakfeladaton rendelkezésre álló keret.
A komfortfokozat visszaminősítését indokolja az is, hogy a pályázati kiírásokra beérkezett pályázó személyek
szociális és anyagi helyzetük miatt nem képesek megfizetni a komfortos lakás lakbérét, mely jelentősen magasabb
összegű, mint a komfortnélküli bérleti díj. (jelenleg 14.050,- Ft helyett 9.360,- Ft, 2011. április 01. napjától a
lakbéremelést követően 16.110.-Ft helyett 10.260.-Ft )
A bérlakás átminősítése a fenti rendelet 2011. április 01. napjával hatályba lépő 2. mellékletének 21. sorát érinti.
Indokolás
1. § A módosítással a Fő u. 133. szám alatti bérlakás komfortfokozatának visszaminősítésére kerül sor.
Kockázatelemzés
A rendelet módosítással kockázat nem jelentkezik, a komfortfokozat visszaminősítését egyrészt indokolja a bérlakás
műszaki állapota, illetve a bérlakást igénylő szociális és anyagi helyzete, a lakás nagy alapterülete magas bérleti
díjat generál, mely a komfortfokozat visszaminősítésével mérséklődik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet módosítása,
Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti bérlakás komfortfokozatának visszaminősítése"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete
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a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 2. mellékletének 21B mezője „komfortos” szövegrész helyett „komfortnélküli" szöveggel lép
hatályba.
(2) Az ÖR. 2. mellékletének 21E mezője „16.110” szövegrész helyett „10.260” szöveggel lép hatályba
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. március
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület februári ülésén napirendi pontként szerepelt
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet továbbá
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet
módosítása.
A 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításával a testület meghatározta a Térségi Szociális Gondozási
Központnál 2011. március 01. napjával fizetendő térítési díjakat, valamint a Gondozási Központnál alkalmazandó
nyersanyagnormákat az összes korcsoportra vonatkozóan. A Gondozási Központ nyersanyagnormáinak
meghatározása különböző korcsoportokra vonatkozóan mindkét rendeletben szerepelt, így a rendelet módosítása
következtében az összes korcsoport nyersanyagnormája egy helyen került meghatározásra.
Ehhez kapcsolódott a 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása, hiszen a Gondozási Központ
nyersanyagnormájának szabályozása ebben a rendeletben oka fogyottá vált. E rendelet módosítása tartalmazta
még az oktatási intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnorma 2010. május 01. napjával való hatályon kívül
helyezését, mely módosítás a konyha átszervezéséhez kapcsolódik, hiszen amennyiben a konyha átszervezésre
kerül a fenti időponttól kezdődően a feladatot teljes egészében a Térségi Szociális Gondozási Központ látja el.
A konyha átszervezésére a Képviselő-testület stratégiai döntést hozott a költségvetés tárgyalásakor illetve
elfogadásakor, ezért úgy gondoltuk, hogy e döntés alapján jelen rendeletmódosítással az oktatási intézmények
nyersanyagnormáját tartalmazó táblázatot 2011. május 01. napjával hatályon kívül helyezzük.
A Képviselő-testület februári ülésén levette napirendről a 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítását, így
az a helyzet állt elő, hogy a Gondozási Központ nyersanyagnormája két rendeletben eltérő összegben került
meghatározásra.
A jogalkotás szabályai szerint ugyanarra a tárgykörre vonatkozó szabályozások közül a később elfogadott
szabályozást kell alkalmazni, jelen esetben a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításával meghatározott
nyersanyagnormákat használhatja az intézmény. A jogalkotó akarata így érvényesült, azonban szerencsés lenne a
10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításával a párhuzamos szabályozást megszüntetni.
Indokolás
1. § A módosításokkal átvezetésre kerül a rendelet szövegében az intézményi konyhák átszervezéséhez
kapcsolódó, a nyersanyagnormát érintő szervezeti változás, valamint egységesen kerül meghatározásra a Térségi
Szociális Gondozási Központban alkalmazandó nyersanyagnorma.
Kockázatelemzés
A rendelet módosításával kockázat nem jelentkezik, hiszen a módosítással megszűnik a párhuzamos szabályozás.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek
megvitatni, és elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottságelnöki Munkacsoport javasolja a Tisztelt Képviseslőtestületnek, hogy a 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet
módosítását a február havi írásos előterjesztésnek megfelelően tárgyalja
újra.
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviseslő-testületnek, hogy a 10/2009.
(III. 05.) önkormányzati rendelet módosítását a február havi írásos
előterjesztésnek megfelelően tárgyalja újra.

Döntési javaslat
"A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló
10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2010. (…..) önkormányzati rendelete
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hatályát veszti a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének b) pontja a Térségi Szociális
Gondozási Központ - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézmény 2010. január 1-től érvényes nettó élelmezési
nyersanyagköltsége a 4-14 éves korcsoport vonatkozásában (adatok forintban) című táblázata.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 16. § (4) a) pontja és az 1. melléklete.
Záró rendelkezések
2 § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -2011. április 1-n lép hatályba és 2011. május 01-n
hatályát veszti.
(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése 2011. május 01-n lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. április
Várfi András s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Környezetvédelmi Alap rendeletmódosítás
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 2010 évi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról készült beszámolót a 2011. február 14.-ei ülésén a
Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elfogadta, de mivel a 2011-es pályázati keret a
korábbi 3.000.000 Ft-ról 1.885.000 Ft-ra csökkent, valamint az bizonyos pályázati célok alacsony kihasználtságúak
voltak, a bizottság a pályázati célok között prioritási sorrendet állított fel. A bizottság javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó pályázati kiírás a korábbi 11
pályázati cél helyett csupán 2 pályázat célt tartalmazzon, melyek a bizottság szerint támogathatóak. E pályázati
célok a „vizek védelme” és a „holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére
szolgáló közműberuházás közül a kövesút-elektromos és ivóvíz vezeték, szennyvíz-vagy csapadékvíz elvezetésére
szolgáló csatorna építése”.
Mivel a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt.
Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javaslatára a képviselő-testület határozza meg a pályázati feltételeket, így a pályázati célok módosítása nem igényel
rendeletmódosítást.
A Bizottság további javaslata volt még az elkövetkezendő évekre vonatkozóan a pályázatok beadási határidejének
módosítása a korábbi március 31-ről április 30-ra, amihez viszont már rendeletmódosítás szükséges.
A képviselő-testület a Bizottság javaslatait elfogadta, és így ennek megfelelően került a pályázat kiírásra, valamint az
adatlapok is közzétételre. A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II.26.)
Gye. Kt. Rendelet egy fordulóban való módosítása a fent leírt szempontok miatt, valamint a benyújtott pályázatok
jogszerű elbírálása miatt szükséges.
A Városfenntartó Környezetvédelmi Mezőgazdasági Bizottság elnöke azonban indítványozta a rendkívüli bizottsági
ülés megtartását abból a célból, hogy a fenti összeget 3.000.000 Ft-tal javasolja megemelni. A Bizottság a javaslatot
elfogadta a fedezet megjelölésével.
A bizottsági ülésen felmerült, hogy meg kellene határozni a környezetvédelmi alap mindenkori fedezetét. Az elmúlt
években az adott területről befolyt építményadó adta a forrását, a bizottság ebben az évben a környezetvédelmi
bírságot és a talajterhelési díjat is fedezetként javasolta meghatározni, de elhangzott, hogy a területen befolyt
idegenforgalmi adó is fedezetét képezhetné a környezetvédelmi alapnak. Vagy a mindenkori költségvetés
készítésekor fogja meghatározni a fedezetet a Képviselő-testület. A finanszírozási forrást a képviselő-testületnek kell
megjelölni a határozati javaslatban szereplő alternatívákból.
A fent leírtaknak megfelelően az alábbiakban módosul a rendelet.
Előnyök
1.A beadási határidő módosításával a pályázóknak egy
hónappal több idejük marad a pályázatok elkészítésére

Hátrányok
1.A beadási határidő módosításával a támogatási összeg
késsőbb áll majd rendelkezésre a nyertes pályázók
számára.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság a rendezet tervezet elfogadását
javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a rendezet tervezet elfogadását
javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendezet tervezet elfogadását
javasolja.
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Döntési javaslat
"Környezetvédelmi Alap rendeletmódosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 7. § (5) bekezdésben a „A pályázat benyújtásának határideje 2007. évben május 31. napja az ezt követő
években tárgy év március 31. napja” szövegrész helyébe a „A pályázat benyújtásának határideje a tárgy év április
30. napja” szöveg lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. március

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló …./2011. (…) önkormányzati rendelet elfogadása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.)
önkormányzati rendelet módosítását. A decemberi testületi ülésen a rendelet módosítását nem
tárgyalta a testület, tovább dolgozásra visszaadta.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet
tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés
során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt
is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően a következő módosító javaslatok érkeztek:
A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet ismeretében a bizottság elnöki megbeszélésen, valamint
a költségvetés tárgyalásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a díjkompenzációval támogatott
hulladékgyűjtési rendszeren változtatni szükséges.
A rendelet-tervezetben érvényesül a szennyező fizet elve, azaz díjkompenzáció nélkül kerültek
meghatározásra a szolgáltatási díjak.
Új szabályozások is bekerültek a rendelet-tervezetbe:
- a heti egyszeri, lakótelepeknél heti kétszeri kötelező ürítés – ez összhangban van a hatályos
jogszabályokkal. 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. E rendelkezés szerint kéthetente történő szemétszállításról egy önkormányzat sem
határozhat.
A heti rendszeres szemétszállítás a biztosítéka az önkormányzati feladatellátás eredményes
teljesítésének, a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. Az emberi
egészség, a természeti és az épített környezet védelme, megőrzése a települési hulladék
okozta szennyezés csökkentését követeli, ezért az összegyűjtött hulladékot minél előbb el kell
szállítani. (436/B/2003. AB határozat)
a zöldhulladékok havi rendszeres gyűjtésének, elszállításának lehetősége. A
zöldhulladékkal kapcsolatos szabályozás hatálybalépésének időpontja lehet április 1. de
lehetőséget, több időt is biztosíthatunk a Szolgáltatónak a tevékenység feltételeinek
megteremtésére, ekkor a hatályba lépés lehet egy későbbi időpont is, 2012. január 1.
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szelektív hulladékgyűjtésre való ösztönzés céljából beveztésre kerülne, hogy havi egy
alkalommal az ingatlantól/elől is elszállítja a Szolgáltató a külön „zsákokba” válogatva gyűjtött
hulladékot, továbbá aki rendszeresen szelektíven gyűjti a hulladékot kedvezmény adható a
következő évben 1 hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat nem kell megfizetnie. Bevezetés
időpontjáról szintén dönteni kell, célszerű lenne 2012. január 1. napját meghatározni. (A
Szolgáltatót tájékoztattuk a rendelet-tervezet változásairól.) Az ingatlannál szelektíven gyűjtött
hulladékok elszállításának díját kedvezményesen kellene megállapítani vagy díjmentes
szállítást biztosítani.
a fizetési magatartás ösztönzésére lehetőség lesz arra, hogy aki egy évre előre kifizeti a
szolgáltatási díjat, egy hónap kedvezményben részesül, csak 11 hónapra kell kifizetni a díjat.
a belterületi földes utaknál a hulladékgyűjtést a szolgáltató által térítési díj ellenében
biztosított azonosítóval ellátott zsákokkal látja el a közszolgáltatói feladatát, az ingatlan
tulajdonosa, használója pedig köteles ezt igénybe venni.
külterülti lakott részeken (Pl. Öregszőlő) földes utak melletti ingatlanok esetében szintén
zsákos szemétgyűjtés történik. A rossz idő esetén a Szolgátató által kijelölt burkolt út melletti
területen van lehetőség a zsákokat elhelyezni, a kukával hasonló szabályozás mellett ( előző
nap 18 órától helyezhető ki )
-

a hulladékudvarba díjmentesen beszállított mennyiség korlátozása

bevezetésre kerül a 60 literes edényzet. Az egyedülálló 70 évet betöltött személynek
lényegesen kevesebb szemete keletkezik, mint egy több fős családnak. Az életkor
meghatározása természetesen változtatható, meghatározható a mindenkori öregségi nyugdíj
korhatárban.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kedvezmények elbírálása ne a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdsági Bizottság hatásköre legyen.
Az érvényben levő rendeletünkben és ebben a tervezetben is a vállalkozói díjak jelentősen
meghaladják a lakossági díjakat, úgy hogy a közszolgáltatói tevékenység többlet szolgáltatást nem
tartalmaz, és 2011. áprilisától a lakossági díj már nem egészül ki díjkompenzációval.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft és a szolgáltatást végző Gyomaközszolg Kft közötti transzferárakat
2007-ben a Képviselő-testület jóváhagyta.
A 2011. évi díjképzés során több alkalommal egyeztetés történt a transzferárakkal kapcsolatban. A
bizottsági üléseken elhangzott, hogy felül kell vizsgálni, így az előterjesztés mellékletét tartalmazza
az átdolgozott, lecsökkentett árakat, melyet a Képviselő-testület tudomásul vesz.
Ennek megfelelően elkészült a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló …./2011. (…) önkormányzati rendelet tervezete.
Kockázat elemzés:
A díjkompenzáció megszűnése összhangban van a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény „a szennyező fizet” alapelvével és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetésével, azonban ez egyben anyagi terhet is jelent a lakosság számára.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Munkacsoport javasolja a Képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfgadását.
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Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfogadását, azzal, hogy a 7. § (5),(6) bekezdés 2012. január 1-jén lépjen
hatályba, illetve a 18. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezmény
igénybevételének lehetősége a mindenkori öregségi nyugdíj korhatár
eléréséhez legyen kötve.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfgadását.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfgadását.

1. döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …./2011. (…)
önkormányzati rendelet elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2011. (… ./… .) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1.Települési szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára
használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben
keletkező;
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező;
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön
jogszabályban meghatározott -;
d) lomtalanítás alá tartozó hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, amely a közszolgáltatást
végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt el nem helyezhető
veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék;
e) zöldhulladék: az ingatlanokon keletkező szervesen lebomló hulladék különösen lehullott levél, lekaszált fű,
hervadt virág, elvirágzott növény, zöldség- és gyümölcsmaradék, fa, hamu, fa forgács, apríték, ételmaradék, kis
növényevő állatok alomja.
2. Ingatlan: A föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.
3. Alkotórész: ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott
része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.
4. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül a tulajdonosok számától.
5. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására,
átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló – az Önkormányzat által kijelölt
– telephely.
6. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.
7. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és
ártalmatlanítása.
8. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az
Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.
9. Egyedül élő személy: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának lakcím nyilvántartása alapján az ingatlanba
nincs más személy bejelentve, illetve büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, hogy életvitelszerűen sem
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tartózkodik ott más személy.

2. A rendelet célja, hatálya
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és
természeti környezet védelme feltételeinek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, igénybevétele
rendjének meghatározása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A rendelet területi hatálya Gyomaendrőd város közigazgatási területére terjed ki.
(4) A rendelet személyi hatálya a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.
3. § (1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a
begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról a rendeletben
meghatározott módon gondoskodik.
(2) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást a
2. függelékben meghatározott Szolgáltató teljesíti.
(3) A hulladék ártalmatlanításáról, a szelektíven gyűjött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a 3. függelékben
meghatározott Üzemeltető gondoskodik.
(4) A hulladékgyűjtő helyek listáját a 4. és 5. függelék tartalmazza.
3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának megszervezése, valamint évente egyszer lomtalanítási akció lebonyolításának megszervezése;
b) a közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató és az Üzemeltető kiválasztása, és velük a szerződés megkötése;
c) gondoskodás a Szolgáltató és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére
szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely, hulladékudvar és lakossági szelektív hulladékgyűjtő rendszer
kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról;
d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;
f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör
megállapítása.
(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a
hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési
önkormányzatokkal.
4. Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5. § (1) Az ingatlantulajdonos
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti;
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást a rendelet 7. §-ában meghatározott gyakorisággal igénybe veszi;
c) a közszolgáltatás díját kiegyenlíti;
d) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal jár 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;
e) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartja;
f) az ingatlanán keletkező hulladékot válogatja, szelektíven gyűjti, és azt a város területén e célra rendszeresített az
5. függelékben leírt helyekre (hulladékszigetek) telepített gyűjtőedénybe elhelyezi, vagy az ingatlanán a Szolgáltató
által biztosított edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti;
g) a komposztálható zöldhulladékot elkülönítve tárolja;
h) a szerződéskötéskori feltételekben bekövetkezett változást, annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül a
Szolgáltatónak bejelenti.
(2) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos megvásárolja vagy
írásbeli szerződés alapján- külön díj ellenében – bérbe veszi. A megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedény
elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató díj ellenében gondoskodik. Az ingatlantulajdonos
saját, a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a
közszolgáltatást.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott
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ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) A kötelezettség alóli mentességet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz az ingatlan tulajdonos köteles
adatot szolgáltatni.
6. § A Szolgáltató
a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben előírt szabályok szerint
rendszeresen összegyűjti, elszállítja a kijelölt hulladékkezelő telepre, a hulladékgyűjtő szigetekről a szelektíven
gyűjtött hulladékot elszállítja a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően;
b) az évi lomtalanítási akciót lebonyolítja úgy, hogy a hulladék a lehető legkevesebb ideig legyen közterületen;
c) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződést haladéktalanul
eltakarítja;
d) a hulladékgyűjtő sziget edényzetét rendszeresen tisztítja, karbantartja, szükség szerint cseréli, valamint
a gyűjtősziget környezetét rendben tartja;
e) hulladékudvart üzemelteti
f) megfelelő ügyfélszolgálati rendszert működtet.
5. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. § (1) Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a hulladékgyűjtő
edényeknek a jogszabályban meghatározott rendszerességgel történő ürítését.
(2) Belterületi üdülő ingatlan esetén a heti egyszeri ürítés igénybevételének kötelezettsége az év május 1szeptember 30. közötti időszakára vonatkozik.
(3) Belterületi és külterületi lakóterületeken, ahol nincs szilárd burkolattal rendelkező út, a Szolgáltató zsákos
szemétszállítást biztosít hetente egy alkalommal a kijelölt gyűjtőhelyről.
(4) Idény jelleggel használt külterületi ingatlanok (hétvégi házas területek) esetében egyedi szerződés alapján teljesít
a Szolgáltató.
(5) A zöldhulladék elszállítás május 1. és november 30. között havonta egy alkalommal történik. A zöldhulladék
elszállításának időpontjáról a Szolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.
(6) A hulladékok újrahasznosításának elősegítése érdekében a Szolgáltató havi egy alkalommal átveszi, gyűjti az
erre a célra rendszeresített, azonosítóval ellátott gyűjtőeszközökbe (zsák) hulladék fajtánként szelektíven gyűjtött
hulladékokat. A szelektált hulladék üveget, papírt, karton csomagolási anyagot, műanyagot és fém csomagolási
hulladékot tartalmazhat. A szelektíven gyűjtött hulladék elszálllításának időpontjáról a szolgáltató tájékoztatja az
ingatlantulajdonosokat.
8. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd
hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos
számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A felajánlás
szövegét a 2. melléklet tartalmazza. A vállalkozások és a Szolgáltató között a jogviszony a 3. mellékletben
meghatározott szerződés megkötésével jön létre.
(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató elkészíti és arról az ingatlantulajdonosokat – változás
esetén is – értesíti. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat, a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.
(3) Amennyiben az 1. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító,
szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére a
közterület használata tárgyában az Önkormányzattal megállapodást kötött természetes és jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelenti az Önkormányzatnak, hogy hulladékának kezeléséről hogyan
gondoskodik. A közterület-használati megállapodás megkötését az Önkormányzat az általa szervezett
közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra a Hgt. 51. § (1)
bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok
nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.
6. A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos jogok és kötelezettségek
9. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt (továbbiakban: zsák) vesz igénybe. A Szolgáltató csak az
általa biztosított zsákot köteles elszállítani, amely a Szolgáltató telephelyén vásárolható meg.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális
térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja
meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(3) A Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű
és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét
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aláírásával igazolja.
(4) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és
ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények
űrtartalmát, a szerződésben meghatározott mennyiséget a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos megkeresésével
egyidejűleg – a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréli az eredeti gyűjtőedényt,
illetve megemeli az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(5) Ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább a
gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas
nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot biztosít díj ellenében az
ingatlantulajdonos számára, és a többletszolgáltatást teljesíti. Legkésőbb a zsák átadásakor a Szolgáltató annak
díjáról a tulajdonost tájékoztatja.
7. A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával
és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
10. § (1) Az ingatlantulajdonos tartózkodik attól, hogy a hulladékot elhagyja – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás
szabályaitól eltérő módon felhalmozza, ellenőrízetlen körülmények között elhelyezze, kezelje.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd hulladékot a
hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjti oly módon, hogy azzal a környezet szennyezését megelőzze.
11. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül helyezi el. Gyűjtőedényt
közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján
lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt
időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el. A
gyűjtőedény legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezhető ki a közterületre, és a gyűjtés napján
20 óráig az ingatlan területére vissza kell vinni, e szabály alól kivétel a tartósan engedélyezett elhelyezés.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése
érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
12. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű
használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az
az ingatlantulajdonos téríti meg, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.
(3) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kártérítési igény benyújtásától számított nyolc napon belül téríti meg.
13. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy
befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az
ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi. Megtéríti továbbá az
így okozott esetleges kárt.
(2) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyag, égési melléktermék,
állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét.
14. § A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban, illetve feliratozott zsákban kerül
elszállítás céljából átadásra,
b) arról érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal
együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
c) az közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon került elhelyezésre.
8. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
15. § (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a
Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell. A
lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra a megfelelő felkészülési idő biztosított legyen.
(2) A rendelet 1. § 1. pontjában meghatározott olyan hulladék elszállításáról, mely a Szolgáltató szállítójárművéhez
rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik a lomtalanítási akció keretében. A
hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából
arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi. Az
ártalmatlanítását, illetve hasznosítását az Üzemeltető végzi. A Szolgáltató a lomtalanítás megszervezésének keretén
belül szokásos módon tájékoztatja a lakosságot a gyűjtőpontok helyéről, a lomok begyűjtésére kihelyezett
konténerek elszállításának időpontjáról.
(3) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy
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az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
16. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 18. §-a alapján alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkedvezmény formájában megtéríti a Szolgáltatónak.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a rendeletben foglaltak szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla
ellenében fizeti meg.
(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
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
17. § A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható
köztartozásnak minősülnek.
10. Közszolgáltatási díj kedvezmények
18. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott díjakhoz képest az Önkormányzat a következő kedvezményeket
állapíthatja meg:
a) Az egyedül élő személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülhet.
b) A hadigondozottak, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülnek a szociális rászorultságtól és az
életkortól függetlenül.
c) Az egyedül élő, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy 60 literes edényzetre köthet szerződést.
(2) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan tulajdonosa. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető,
ha villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.
(3) Az 50 %-os kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályához kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
kedvezményre jogosító okiratokat. A kérelmet átruházott hatáskörben Gyomaendrőd Város Polgármestere bírálja el.
19. § (1) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a már igénybevett kötelező
közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.
(2) A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki sem tartózkodik,
és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetés igazolására a szerződést kötő fél az azonosítóval ellátott címkét a
szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt 8 napon belül be
kell jelenteni a Szolgáltatónak.
(3) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező hulladékot rendszeresen a Szolgáltató által biztosított
edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti, a következő év első hónapjában díjmentesen veheti igénybe a
közszolgáltatást.
(4) Az az ingatlantulajdonos, aki a köszolgáltatás éves díját egyösszegben az év első hónapjában előre megfizeti
kedvezményben részesül, 11 hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat kell csak fizetnie.
11. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, szabálysértési rendelkezések
20. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
21. § Szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 5. § (1) bekezdés a), b)
és d) pontokban, a 10. §-ban, 13. § (2) bekezdésben és a 15. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi.
12. Záró rendelkezések
22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. április 1-én lép hatályba.
(2) A 7. § (5), (6) bekezdés és az 5. § (1) g) pont 2012. január 1-én lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 44/2007. (XII.
27.) önkormányzati rendelete.
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András

Dr. Csorba Csaba
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Polgármester

jegyző

1. melléklet a… ./2011.(..) önkormányzati rendelethez
Lakossági
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
Edényzet típusa
60 literes
80 literes
110 – 120 literes
240 literes
660 literes
770 literes
1100 literes
zsák

Közszolgáltatási díj 2011. január 1-től
B
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
108
144
195
290
715
789
986
195

Éves díj

C
5.616,7.488,10.140,15.080,37.180,41.028,51.272,10.140,-

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
- heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása;
- évente egyszeri lomtalanítás;
- heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése;
- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;
- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.

2. melléklet a …/2011. (… .) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2011. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG KFT mint Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………, lakcíme:
……………………………………………………………; szolgáltatás helye: ……………………………………
…………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály
… db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG KFT. heti …… alkalommal hulladékgyűjtést fog végezni.
A szolgáltatás – edényzet ürítése hetente ……napon történik.
Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos
készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
Dátum
Gyomaközszolg Kft.

Megrendelő
3. melléklet a …/2011. (… .) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
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mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………,
számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születés helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi,
kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladék gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg
Mint Szolgáltató

……………………………….
Tulajdonos

4. melléklet a …/2011. (… .) önkormányzati rendelethez
A hulladékszállítási díj képzésének szabályai
Gyomaközszolg Kft 2011. évre vonatkozó díjkalkulációja, díjképzése:
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A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B = várható hulladékmennyiség (liter)
A / B = 1 liter hulladék gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft/liter)
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edények ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. Az eltérő
űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást. A 60 literes edényeket
kizárólag kedvezményezett ügyfelek önkormányzati határozat alapján vehetik igénybe.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 120 literes lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával megegyezik.
A következő táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
A
60 l
80 l
43326111
120 l
240 l
(4 millió Ft
kompen660 l
zációval)
770 l

B

A/B

26650930

C

1,6257

1100 l

60
80
120
240
660
770
1100

D
1,1100
1,1100
1,0050
0,7480
0,6670
0,6330
0,5525

E

80
120
240
660
1100
5000

D
1,6865
1,5270
1,2970
1,0032
0,8310
0,5065

E

108
144
196
292
716
792
988

Lakossági ürítési árcsökkenés
(nettó Ft)
2010
2011.04.01-től Csökkenés
60 l
n a.
108
80 l
146
144
1,37 %
120 l
198
196
1,01 %
240 l
294
292
0,68 %
660 l
725
716
1,24 %
770 l
800
792
1,00 %
1100 l
1000
988
1,20 %
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

Közületi díjak (nettó Ft)
A
80 l
120 l
240 l
17708957
660 l
1100 l
5000 l

38 %
27 %
35 %

B

5013580

A/B

C

3,5322

Közületi áremelés (nettó Ft)
2010
2011.04.01-től Növekedés
80 l
429
477
11,19 %
120 l
647
647
0%
240 l
1100
1100
0%
660 l
n.a.
2341
39

477
647
1100
2341
3229
8945

1100l
5000 l

3229
8945

3229
8945

A díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

0%
0%

32 %
23 %
45 %

A GYOMAKÖZSZOLG Kft. egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek
figyelembe vételével.
1. függelék a ………./2011 ( ) önkormányzati rendelethez

Vállalkozói, közületi díjak
Edényzet típusa
80 literes
120 literes
240 literes
660 literes
1100 literes
5000 literes
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
477
647
1100
2341
3229
8945
2. függelék a ……./2011. ( ) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató:
név:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő:

Gyomaközszolg Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
13794602-2-04
04-09-007188
Egeresi András
3. függelék a ………./2011 () önkormányzati rendelethez

1.
Regionális Huladékkezelő mű
név:
Regionális Hulladékkezelő Kft.
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz
adószám: 22714990-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-009983
képviselő: Berkes Zsuzsanna ügyvezető
Nyitva tartás:
hétköznap
8 - 17 óra
szombat
8 – 16 óra
4. függelék a………../2011. (..) önkormányzati rendelethez
2.
Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
képviselő: Egeresi András
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A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási beremdezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
fém hulladék (aluminium italos dobozok, vashulladék)
festék, oldószer
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.) növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó)
fénycső, izzó
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős,
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
tejes doboz)
Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs – max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék, lomb) akkumulátor
festékpatronok, tonerek
lakossági építési törmelék – max. 1m3
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100
kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék,
laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása:
hétköznap
8 – 15 óra
5. függelék a………../2011. (..) önkormányzati rendelethez
. A Gyomaendrődön található szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyei:
1. Népliget – Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka – Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka – ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér – Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér – Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. – ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka – Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka – Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka – földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka – Ltp. Előtti parkoló hrsz. 2888/1
11. Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka – ABC előtti terület hrsz. 539
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka – földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Esze T. u. sarka 699 hrsz.
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka – Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Vidovszky utca – Buszforduló melletti terület hrsz. 1099
16. Hősök tere 8. 6022 hrsz

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 01.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
2. döntési javaslat
"transzferárak a szolgáltatásban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatást végző Gyomaközszolg Kft közötti
2011. évi transzferárakat az alábbiak szerint:

Bérleti díjak és szolgáltatások kalkulációja Gyomaszolg Ipari Park Kft és Gyomaközszolg Kft. viszonyá
2011 év
Sorsz.

A bérlemény, szolgáltatás megnevezése
1Hulladék szállító járművek bérbeadása (3 jármű üzemanyaggal)
2Vezetői szolgáltatás (szerv., vezetés, koord.stb.)
3Számviteli, pénzügyi szolgáltatás, számlázás
4Ügyviteli szolgáltatás (operátor),ügyfelezés stb.
5Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzőrzés
6Szelektív hulladék gyüjtés (12 ill 18 [óra/hét/2fő] )
6/BKonténeres szállítás költségei (15 [óra/hét/2 fő])
7Közterületi hull. gyüjtő edények ürítése ([4óra/hét/fő])
8Hulladék udvar üzemeltetése
9Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó
Hulladékgyűjtő járművekhez kezelői szolgáltatás biztosítása a KÖZSZOLG KFT
10biztosít a GYOMASZOLG KFT részére!!!
Ö s s z e s e n:

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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Havi nettó díj [Ft/hó]
973 426
101 313
144 021
73 194
91 263
219 668
219 668
24 165
0
114 338
-175 320
1 785 736

Éves n

GYOMAKÖZSZOLG Kft
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2011- Gyomaendrőd
A GYOMAKÖZSZOLG Kft. feladata a lakossági és vállalkozási szilárdhulladék kezelési
közszolgáltatási díj számítása.
A közszolgáltatási díj a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján a került meghatározásra.
A gyomaendrődi lakossági hulladékszállításban változást jelent, hogy 2011.04.01-től bevezetik a
heti egyszeri kötelező edény-ürítést. Társasházak esetén továbbra is albetétenként a 80 literes
edény igénybevétele a kötelező. Üdülők esetében május-szeptember (5 hó) időszakban heti egy
ürítés a kötelező. Földutak esetén a heti egy ürítést az ügyfél részére zsák átadásával biztosítja
a szolgáltató.
2011.03.31-ig a 2010 évi díjak érvényesek, díjváltozás 2011.04.01-el történik.
A kalkuláció a fentiek figyelembevételével készült.
A GYOMAKÖZSZOLG Kft. a 2011 évi várható szolgáltatás mennyiséget részben a 2010 év
szállítási adatai alapján kalkulálta. 2011 első negyedévét 2010 év első negyedéve alapján vettük
figyelembe. A II-IV. negyedévek esetén a jelenlegi szerződéses állományt figyelembe véve
számoltuk a heti kötelező ürítést. A lomtalanítás esetében a 2010 évi mennyiséggel és
költséggel számoltunk, ami a lomtalanítás kizárólag gyűjtőpontokon történő, időben szigorúan
ütemezett végrehajtása esetén valósulhat meg.
Számításunkban a Gyomaszolg Ipari Park Kft-val kötött transzferárak 2011.03.01-től
módosulnak. (csökkennek)
Tervezzük az elvégzett szolgáltatás díjának realizálása érdekében a számlázás gyakoribbá
tételét. A lakossági díjakat 2011.07.01-től kéthavonta, a vállalkozási díjakat 2011.04.01-től havi
10.000 Ft-ot elérő bruttó összeg esetén havonta számlázzuk a számításunk szerint.
A költségek számításánál figyelembe vettük a bérek és járulékok, valamint a szolgáltatások
díjának változását. A szelektív hulladékszigetek kezelése és a további közfeladatok ellátása a
közületek érdekét is szolgálja, így a kapcsolódó költségek a közületeket is terhelik a szállított
tömeg arányának megfelelően.
A csatolt táblázatokon látható a mennyiségek űrtartalom és tömeg szerinti bontása, valamint a
költségtervezet.
A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B = várható hulladékmennyiség (liter)
A / B = 1 liter hulladék gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft/liter)
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edények ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000
liter. Az eltérő űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk
szolgáltatást. A 60 literes edényeket kizárólag kedvezményezett ügyfelek önkormányzati
határozat alapján vehetik igénybe.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 120 literes lakossági hulladékedény szolgáltatási
díjával megegyezik.
1

A következő táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
A
B
60 l
80 l
43326111
120 l
(4 millió Ft
26650930
240 l
kompen660 l
zációval)
770 l
1100 l

A/B

1,6257

C
60
80
120
240
660
770
1100

D
1,1100
1,1100
1,0050
0,7480
0,6670
0,6330
0,5525

E

D
1,6865
1,5270
1,2970
1,0032
0,8310
0,5065

E

108
144
196
292
716
792
988

Lakossági ürítési árcsökkenés
(nettó Ft)
2010 2011.04.01-től Csökkenés
n a.
60 l
108
146
80 l
144
1,37 %
198
120 l
196
1,01 %
294
240 l
292
0,68 %
725
660 l
716
1,24 %
800
770 l
792
1,00 %
1000
1100 l
988
1,20 %
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

Közületi díjak (nettó Ft)
A
80 l
120 l
240 l
17708957
660 l
1100 l
5000 l

38 %
27 %
35 %

B

A/B

5013580

3,5322

C
80
120
240
660
1100
5000

477
647
1100
2341
3229
8945

Közületi áremelés (nettó Ft)
2010 2011.04.01-től Növekedés
429
11,19 %
80 l
477
647
0 %
120 l
647
1100
0 %
240 l
1100
n.a.
660 l
2341
3229
0 %
1100l
3229
8945
0 %
5000 l
8945
A díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

32 %
23 %
45 %

A GYOMAKÖZSZOLG Kft. egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást
többletköltségeinek figyelembe vételével.
Gyomaendrőd, 2011.03.07

Egeresi András
ügyvezető igazgató
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Gyomaközszolg Kft
5500 Gyomaendrőd, Ipartlep út 2.

Hulladékszállítási díj képzés 2011 évre

Összes
Terv

Adatok Ft-ban
Felosztott költségek (nettó)
Közületi hulladékszállítás
Lakossági
Hulladék
Rácsszemét
9 734 250
1 887 293
6 069
2 196 680
1 161 810
225 254
724
10 896 060
4 309 226
6 793
5 287 628
1 025 174
3 297
1 427 660
276 797
890
6 715 288
1 301 971
4 187
245 340
17 856 688
5 611 198
10 980

Gyűjtés, szállítás költségei
Kukáskocsik üzemeltetése
Konténerszállítás szolgáltatás
Szociális épület bérlet
Igénybe vett szolgáltatás összesen:
6 fő munkabére (túlórával)
kapcsolódó TB járulék
Személyi ktg. össz.
Hulladékzsák értéke
Gyűjtés, szállítás összesen:

11 627 612
2 196 680
1 387 788
15 212 080
6 316 099
1 705 347
8 021 446
245 340
23 478 866

Ártalmatlanítás költségei
Ártalmatlanítás
Le: továbbszámlázott konténeres
Le: közterületi ürítés
Le: lomtalanítás 2010 alapján
Felosztandó ártalmatlanítás:

17 770 327
-76 222
-35 796
-748 081
16 910 227

12 846 135

4 056 082

8 009

Szelektív ürítés
Szelektív edény ürítés szolgáltatás:

2 754 694

2 092 649

660 740

1 305

Egyéb közfeladatok költségei
Közterületi edények ürítési szolgáltatása
Kapcsolódó ártalmatlanítás
Lomtalanítás szolg. 2010 alapján
kapcsolódó ártalmatlanítás
Egyéb közfeladatok összesen:

425 420
35 796
1 315 598
748 081
2 524 895

323 177
27 193
999 416
568 292
1 918 078

102 041
8 586
315 559
179 435
605 621

201
17
623
354
1 196

Földúti lakosok zsákjával együtt

Átfutó eseti tételek
Egyéb közfeladatoknál szerepel

Összes
Terv

Adatok Ft-ban
Felosztott költségek (nettó)
Lakossági
Közületi hulladékszállítás
Hulladék
Rácsszemét
1 069 392
1 410 000
380 700
2 860 092

Kapcsolódó egyéb költség
Ügyviteli feladatok szolgáltatás
Közvetlen dolgozó munkabér
kapcsolódó TB járulék
Kapcsolódó egyéb költs. összesen:

1 069 392
1 410 000
380 700
2 860 092

Értékvesztés növ. 2010-ben (kalk):

4 033 525

3 000 000

1 033 525

0

Közvetlen költségek összesen:

52 562 298

40 573 642

11 967 166

21 490

12 504 571

6 752 468

5 741 792

10 311

65 066 869

47 326 111

17 708 957

31 801

Általános kulcs kalkuláció alapj 23,79%
Megosztása: lakosság 54%, közület 46%
Költségek összesen:

Fel nem osztott költségek kalkuláció
2010 évi
17796925
Társasági adó
-400000
Szolgáltatás
-3416830
Amortizáció
137091
Iroda
-294140
Összesen
13823046
Közvetlen költségek kalkuláció
Hulladékszáll.
52 562 298
Munkaerő bizt
1912582
Gyepmesteri t.
4748687
59 223 567
Kulcs
0,237856455
Munkaerő bizt. kulcsa 10%

Korrekció kötelező miatt I. negyedév

Kompenzáció I negyedév (költségcsökk.)
Költségek összesen (áthozat):
1 literre jutó költség [Ft/l]
60 liter díj
80 liter díj
120 liter díj
240 liter díj
660 liter díj
770 liter díj
1100 liter díj
5000 liter díj

65 066 869

Felosztott költségek (nettó)
Lakossági
Közületi hulladékszállítás
80-240 l
Hulladék
Rácssz.
-4 000 000
43 326 111
17 708 957
31 801
1,6257
3,5322
3,2122
108
144
477
196
647
292
1 100
716
2 339
792
988
3 229
3 533
8 945

Súlyszámok
Lakossági
1,1100
1,1100
1,0050
0,7480
0,6670
0,6330
0,5525

Közületi
1,6865
1,5270
1,2970
1,0032
0,8310
0,5065

Kalkulált bevétel:
60 liter bevétel
80 liter bevétel
120 liter bevétel
240 liter bevétel
660 liter bevétel
770 liter bevétel
1100 liter bevétel
5000 liter bevétel
Kalkulált bevétel összesen:
Eltérés az összes költségtől:

Lakossági
210 600
3 277 334
39 231 920
860 068

61 506 659
439 790

Lakossági díjak és kompenzáció alakulása (Bruttó Ft)
60 liter díj
80 liter díj
120 liter díj
240 liter díj
660 liter díj
770 liter díj
1100 liter díj

Vállalkozási díjak alakulása
80 liter díj
120 liter díj
240 liter díj
660 liter díj
1100 liter díj
5000 liter díj

Nettó [Ft]
2010 év
429
647
1 100
nincs díjszab.
3 229
8 945

43 579 922
253 812

Nettó
2010 év
146
198
294
725
800
1 000

Közületi

Rácssz.

42 780
11 029 409
843 700
163 395
2 353 941
3 461 715
17 894 940
185 983

Nettó
2011 év
108
144
196
292
716
792
988

Nettó [Ft]
2011 év
Növekedés %
477
11,19
647
0,00
1 100
0,00
2 339
3 229
0,00
8 945
0,00

31797
31 797 Eltérési arány (egységár miatt)
-4 0,007150

Bruttó ár
2010 év
182,5
247,5
367,5
906,3
1 000,0
1 250,0

Bruttó ár Árcsökk. % Bruttó éves díj
2011 év
2011 év
135,0
7 020
180,0
-1,37
9 360
245,0
-1,01
12 740
365,0
-0,68
18 980
895,0
-1,24
46 540
990,0
-1,00
51 480
1 235,0
-1,20
64 220

Fajlagos munkaigény miatti rendezés

A Tappe 2010 évben alkalmazott ürítési ára 120 l -es lakossági edényre (bruttó):
A gyomaendrődi ár 120 l -es lakossági edény ürítésére:
Különbség:

455 [Ft/ürítés]
245,0 [Ft/ürítés]
210 [Ft/ürítés]

Gyomendrőd, 2011.03.07
Egeresi András
ügyvezető igazgató

46,15%

3000000

Naturális hulladékszállítási teljesítmény bruttó Ft
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]GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

A települési szilárdhulladék gazdálkodás helyi rendelete módosítása kapcsán
véleményünk szerint az alább felsoroltak rendezése ügyében kell feltétlenül döntést
hozni:
1. Transzferárak érvényessége 2011.03. 01 –től
2. Edényürítési díjak 2011. 04. 01 –től
3. Vállalkozások és intézmények felé - a bruttó10.000 [Ft/hó] összeget elérő és
meghaladó szolgáltatói követelések esetén - havi gyakoriságú számlázás
bevezetése 2011 04. 01 –től
4. A lakossági díjbeszedés gyakorisága 2011. 07. 01 –től 2 havonta történik.
5. A lomtalanítás gyűjtőszigetei helyének és menetrendjének meghatározása
(költséghatékony és takarékos lomtalanítás végezhetősége)
6. 60 literes űrtartalmú edényeket igénybevevők körének definiálása.
(kedvezmény)
7. A mentesség lehetőségének kihirdetése
8. Földút melletti lakóingatlanok zsákot kapnak (a 4 [ü/hó] szolgáltatás
igénybevétele kötelező)
9. Üdülők tulajdonosai/használói számára a térítendő szolgáltatás 5 [hó/év]

Egyéb rendezendő ügy
Eszközbeszerzés „BIOGENEZIS PÁLYÁZAT” A 15 %-os árért beszerezhető
eszközállomány körének és forrásának meghatározása a pályázati korlátok
figyelembe vételével.

Gyomaendrőd, 2011. 03. 07.

Tisztelettel:
Egeresi András
Ügyvezető igazgató

Bérleti díjak és szolgáltatások kalkulációja Gyomaszolg Ipari Park Kft és Gyomaközszolg Kft.
viszonyában

2011 év
Sorsz.

A bérlemény, szolgáltatás megnevezése

Havi nettó díj [Ft/hó]

Éves nettó díj [Ft/év]

1 Hulladék szállító járművek bérbeadása (3 jármű üzemanyaggal)

973 426

11 681 112

2 Vezetői szolgáltatás (szerv., vezetés, koord.stb.)

101 313

1 215 756

3 Számviteli, pénzügyi szolgáltatás, számlázás

144 021

1 728 252

4 Ügyviteli szolgáltatás (operátor),ügyfelezés stb.

73 194

878 328

5 Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzőrzés

91 263

1 095 156

6 Szelektív hulladék gyüjtés (12 ill 18 [óra/hét/2fő] )

219 668

2 636 016

219 668

2 636 016

24 165

289 980

0

0

114 338

1 372 056

-175 320

-2 103 840

1 785 736

21 428 832

6/B Konténeres szállítás költségei (15 [óra/hét/2 fő])
7 Közterületi hull. gyüjtő edények ürítése ([4óra/hét/fő])
8 Hulladék udvar üzemeltetése
9 Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó
Hulladékgyűjtő járművekhez kezelői szolgáltatás biztosítása a
10 KÖZSZOLG KFT biztosít a GYOMASZOLG KFT részére!!!
Ö s s z e s e n:
Gázolaj ár APEH adat alapján (nettó Ft/liter):

Gyomaendrőd, 2011.02.03.

319,000

Egeresi András
ügyvezető igazgató

Régi összesen

25 263 660

Új összesen

21 428 832

Csökkenés éves Ft
Csökkenés %

3 834 828
0,15

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztésére” c. pályázatának műszaki tartalmáról a februári testületi ülésen döntött Képviselő-testület.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, szelektívhulladék-gyűjtő jármű, zöld kukák, komposztáló és zöld
konténerek beszerzése.
A testületi ülésen elhangzott, hogy két alternatíván felül több változatot kellett volna kidolgozni.

Szelektív gyűjtő
sziget
1100lkomposztáló
hull. Gyűjtő konténer

8 m3 -es tömörítő
hátfalas hulladék
gyűjtő jármű
Bio-kuka 240 l-es
Háztartási
komposztáló
Háztartási
komposztáló 400 l-es
Háztartási
komposztáló 1000 les
Komposzt aprító és
forgató
Homlokrakodó
targonca
Tömörítő-hátfalas
szelektív gyűjtő
gépjármű 15 m3-es
Konténerszállító
jármű + pótkocsi
hirdraulikus rakodó
komposztforgató
Pályázat összes:
önerő:

pályázatban
szereplő
egységár
340.000

Új változat
C

D

E

F

5

Előző ülésre
beterjesztett
B
5

3

5

0

0

50

50

0

50

25

20

1

1

0

1

1

1

14.000
4.952

986
800

986
800

986
500

600
800

986
0

0

16.200

80

80

20

80

0

0

21.600

20

20

0

20

0

0

36.000.000

0

1

1

1

1

0

20.000.000
7.000.000
44.198.000

0
0
0

1
1
0

1
0
1

0
0
0

0
0

0
0

0

0

38.745.000

0

0

0

1

0

0

89.000
28.700.000

16.000.000
16.000.000

eredeti
A

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
54.343.600 117.343.600 120.818.000 120.749.720 96. 729.000 64.480000
17.865.311 25.205.646 25.631.256 25.716.564 24.447.100 11.234.700

A testületi ülés után küldte meg a Tervező (Bio-genezis Kft) a pályázati projekt eredeti és a módosított műszaki
tartalommal kiszámított saját forrás igényét. Ennek figyelembevételével kalkuláltuk az C - F változatot.
Az ÁFA átmeneti finanszírozását kell vállalni.
A 2011. évi költségvetési rendeletben 16. 438 eFt önerő került beépítésre.
A 2012. évi költségvetést az
eredeti pályázat szerint: 1.427 eFt
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a többi változat esetén: 8.767 – 9.278 eFt önerő biztosítása terheli, illetve
az F változat 0.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a bizottsági ülésen határozta meg és támogatta az
"E" változtatot a homlokrakodó és targonca helyett egy egyszerűbb olcsóbb gépbeszerzését.
EU irányelv célkitűzése: a hasznosítandó szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növelése.
A pályázatban egyszerű házi komposztáló és műanyag háztartási komposztáló edény kihelyezését terveztek.
Tekintettel arra, hogy a nagy telkes ingatlanokon a házi komposztálás könnyűszerrel megoldható a házi
komposztálókat csak nagyon egyszerű drót vagy műanyag hálós kivitellel tervezték, így a biohulladékok helyben
maradnak és komposztálás után helyben hasznosulnak.
A biohulladékok szelektív gyűjtése bevezethető. A kisebb, de erőteljesen parkosított ingatlanoknál már előfordul,
hogy a keletkező biohulladékok mennyisége több, mint a kert komposztfelvevő képessége. A biokukák révén
begyűjthető az egyéb hulladékoktól elkülönítetten a lakó ingatlanokban keletkező biohulladék. Ezt kiegészítve a
városok közterületeiről begyűjtésre kerülő biohulladékkal komposztáló telepen kezelhető. A kész komposzt helyben
marad, így annak felhasználása keletkezésének helyén, a városi közterületeken, illetve a lakóingatlanokon
hasznosítható.
A városban a csomagoló anyagok szelektív hulladékgyűjtése megkezdődött. A városban 16 gyűjtősziget létezik.
Ezek számát kívánjuk növelni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása költségeinek - a gyakorlati tapasztalatok szerint –
mintegy 50%-át a szállítási költségek teszik ki. A hulladékgazdálkodási projekt fejlesztésének eredményeként
megnövekszik a hulladék szállítási igény. A helyben történő komposztálással a szállítási igény növekedés csak kis
mértékű, elviselhető költségű. A csomagoló anyagok szállítási igényének mértéke a projekt nagyságával arányosan
növekszik.
A szelektíven gyűjtött hulladékok szállítási feladatainak megoldására a meglévő járműpark bővítését városonként 11 gyűjtőautóval tervezték.
Amennyiben nem indul be az ingatlanoktól történő szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása, akkor a gyűjtőszigetek
számát kell növelni, a biokukák számát csökkenteni és a konténerek szállítására 1 db konténerszállító jármű
beszerzését kellene tervezni. „D” változat.
Az „C” változat az ingatlanon keletkező hulladékok „háztól” történő elszállítását támogatja és lecsökkenti a
közterületen elhelyezésre tervezett konténerek számát. A szelektív gyűjtő gépjármű kapacitását növelve.
A szelektíven gyűjtött biohulladékok komposztálására a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Telep megfelelő
feltételekkel rendelkezik
A fejlesztés eredményeként a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével jelentős mértékben nő a szelektíven
visszagyűjtött hulladék mennyisége, a házi komposztálással csökken a hulladékra kerülő szerves anyag
mennyisége. Végeredményben a lerakott hulladék aránya az összes hulladékhoz képest igen kedvezően változik.
A hulladékgazdálkodási törvény és 94/2002. (V.5.) Korm rendelet szerint a hulladékká vált csomagolóanyagok
tömegének legalább 60% kerüljön hasznosításra 2012-re.
Kockázatelemzés:
Előny: A pályázat benyújtásának, a projekt megvalósításának előnye: a települési szelektív hulladékgyűjtés
fejlesztése, a zöldhulladék gyűjtés és a komposztálás tárgyi feltételeinek megteremtése. A hulladéklerakó telep
gépparkjának fejlesztése a komposztálás növelésének érdekében, a szállítás gépparkjának fejlesztése.
Azonos pályázati lehetőség a Széchenyi tervben nem szerepel.
Hátrány: Az önkormányzati költségvetést jelentősen megterheli.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az KEOP-7.1.1.1 pályázat benyújtását az E
változat szerint javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az KEOP-7.1.1.1 pályázat benyújtását az E
változat szerint javasolja.
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Döntési javaslat
"A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére KEOP "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a települési hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztésére …… változat szerinti műszaki tartalommal
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi víz, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vízművek kidolgozta a rekonstrukciós tervét a 2011. évre. (Az előterjesztéshez mellékelve.)
A 2011. évre szerződött munkák a 2010. évre tervezett munkákat tartalmazzák. Az elmúlt évben a
vízvezetékrendszerre vonatkozó csomópontok rekonstrukciós munkái valósultak meg. Az aquahenger felújításának
szerződését a többszöri egyeztetés miatt ősszel kötötte meg az önkormányzat, így az áthúzódó beruházás. A
Vásártéri ltp-en csatorna kiváltás, az „A” jelű nyomóvezeték cseréje a Blaha utcai csomópontban és az „F” j. átemelő
biofilter beépítés – az előkészítő munkák történtek 2010. évben. (feltárások, tervek..)
A további rekonstrukciós ajánlatok közül, melyeket a Szolgáltató előterjesztett, ki kell jelölni, hogy melyek a
legszükségesebbek, hiszen minden munkára nincs fedezet.
A Képviselő-testület januárban döntött a szennyvíz tisztító telep fejlesztésének tervezési munkáiról.
Fel kell mérni, hogy a pályázat benyújtása esetén szennyvíz telepi munkák elmaradhatnak-e. A Vízművek
képviselője az ülésen jelen lesz, erről a bizottsági ülésén tud nyilatkozni.
A tisztító telep fejlesztésére is „félre kell tennünk” a rekonstrukciós alapból , hogy az önerő biztosítva legyen a
pályázathoz, a megvalósításhoz.
Az 56.174 e Ft-os rekonstrukciós ajánlatból célszerű lenne 25 milliónál nem magasabb értéket meghatározni a
2011. évi felhasználásra.
A benyújtott költségvetések a Vízművek, mint üzemeltető árai.
Az Aquahenger külső rekonstrukciós munkáit a 2010. évben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tárgyalta, azt volt a véleménye, hogy karbantartási munkák körében kell, hogy elvégezze a Szolgáltató.
A Vásártéri lakótelepnél a közterületi szakaszon átépítésére megkötöttük a szerződést, az ingatlanokon
(telekhatáron) belüli vezetékcsere nem önkormányzati csatornaszakasz. A Vízművek üzemeltetési joga a
közterületen levő csatornára vonatkozik, mely a a telekhatáron belüli aknáig, tisztítónyílásig tart.
A bizottsági ülésen jelen volt a Vízmű képviselője, aki a víztározó, a tisztított vízátemelő villamos felújítását és az
átemelőtől vezetett nyomóvezeték részleges cseréjét tartja legfontosabb feladatnak.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság Vízmű Zrt által beterjesztett a rekonstrukciós
munkákat nem fogadta el, az "A" alternatívát támogatta.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a Vízmű által beterjesztett 2011. évi rekonstrukciós
munkákat nem fogadja el, at "A" alternatívát támogatja.

Döntési javaslat
"2011. évi víz, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a Békés Megyei Vízművek Zrt által beterjesztett
rekonstrukciós tervet. A következő áprilisi testületi ülésre átdolgozott, szűkített műszaki tarttalommal kell
beterjeszteni a rekonstrukciós munkákat, melyhez több árajánlatot kell bemutatnia a Szolgáltatónak.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
B) alternatíva
A Képviselő-testület a 2011. évi rekonstrukciós tervet az alábbiak szerint fogadja el:

2011. ÉVI REKONSTRUKCIÓS TERV
Megnevezés
Felszín feletti vasbeton víztározó belső
rekonstrukciója

Mennyiség

Költség

Összesen:

Tisztított szennyvíz nyomóvezeték
kiváltása a szükséges mértékben
"tisztavizes" átemelő villamos
rekonstrukciója

NA 300 vezeték

Összesen:
Összesen:
25.000.000,- Ft
Utasítja a Várfi András polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére az elfogadott
rekonstrukciós tervet küldje meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 28.
Felelős: Várfi András
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi vízterhelési díj
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező
anyagok kibocsátóinak a szennyezésért fizetni kötelesek.
A jogszabály célja: A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló
és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére nem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket.
Meghatározásra került továbbá a vízterhelési díj, a vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki
vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz Békés Megye vízművek Zrt-t. A
közszolgáltató kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, a vízterhelő anyagok után. Ezt az
összeget a közszolgáltató cégek beépítik a szolgáltatási áraikba és ráterhelik a tényleges kibocsátókra, a
fogyasztókra
A Békés Megyei Vízművek Zrt vízterhelési díj kalkulációját elkészítette, előterjesztéshez mellékeltük.
A város közcsatornázott területein a Szolgáltató nyilvántartása alapján több mint 600 ingatlan nincs bekötve a
szennyvízcsatorna rendszerbe.
Az előző évek vízterhelési egységdíjai: (Ft/m3 )
2006.
2007.
Lakossági
15,00
26,40
Önkormányzat
15,00
26,40
Hatóság
22,50
39,60
Szippantott
33,70
59,40

2008.
3,90
3,90
5,90
8,80

2009.
2,00
2,00
3,00
4,50

2010.
16,40
16,40
24,60
36,90

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

A Bizottság a vízterhelési díj elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság a vízterhelési díj elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"2011. évi vízterhelési díj"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által előterjesztett vízterhelési díjakat
elfogadja az alábbiak szerint:
Vízterhelési díjak 2011. április 1-től.
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz

Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

A fenti díjak az Áfá-t nem tartalmazzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ivóvízminőség-javító program
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Csorvási kihelyezett ülésén a Társulást létrehozó
önkormányzatok nagy érdeklődést mutattak az aradi vízátvétellel megvalósítandó ivóvízminőség-javító program iránt
és vállalták, hogy a szükséges testületi döntéseket 2011. február 28-ig meghozzák.
A jelenleg működő önkormányzati társulások alapszabályzata kimondja, hogy egy adott társulás csak abban az
esetben válhat egy újabb tárulás tagjává, ha ezt a döntést a Társulás valamennyi tagönkormányzata
egybehangzóan jóváhagyja. A fentiek figyelembe vételével a Békés Megyei Vízművek Zrt. elkészített és megküldött
egy határozati javaslat tervezetet a gesztor települési vezetők jóváhagyását követően valamennyi társulási
tagönkormányzat - így többek között a részünkre is – elfogadásra.
A határozati javaslat tervezet két döntés meghozatalát kezdeményezi. Az egyik döntés, hogy az adott
ivóvízminőség-javító társulás tagja hozzájárul a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program II. változatának kidolgozása
érdekében ahhoz, hogy a település részt vegyen a több társulás által megalakítandó TÁRSULÁSOK
KONZORCIUMA létrehozásában. A másik döntés, hogy a település választ abban, hogy az I. műszaki tartalommal,
illetve a II. műszaki tartalommal megvalósítandó ivóvízminőség-javítással vesz-e részt a projektben. Mivel
önkormányzatunk képviselő-testülete korábban olyan döntést hozott, hogy támogatja az aradi vízátvétellel történő
ivóvízminőség-javító programban való részvételt, ezért kérem, hogy az alábbi két határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.
Az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulások akik az Aradi vízátvételt támogatják létrehoznák a Társulások
konzorciumát a beruházás megvalósítása érdekében:
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Gyula-Elek Ivóvízmin-jav. ÖT, Orosháza és
Térsége Ivóvízmin-jav. ÖT, Dél-Békési Ivóvízmin-jav. ÖT, Dombegyháza és Térsége Ivóvízmin-jav. ÖT.
A Társulások Konzorciumának gesztora: Orosháza Város Önkormányzata.
A „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének felhívása a
határozathozatalra a bizottsági ülés után érkezett, ezért véleményező bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalni és az ügyben dönteni szíveskedjenek.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a miniszterelnök 27/2011. (III.23.) ME
határozata, melyben az alábbi szerepel: „a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatárt keresztező
vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás létrehozásával...”
1./ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagja hozzájárul, hogy a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program - az aradi víz
átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának, kidolgozása érdekében több Társulás által
megalakítandó Társulások Konzorciumának,megalakításában részt vegyen.
2./ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program – az aradi vízátvezetést figyelembe vevő -,
úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális
ellátás műszaki változatával kéri megterveztetni.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét.

1. döntési javaslat
"Társulások Konzorciuma "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
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Önkormányzati Társulás tagja hozzájárul, hogy a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program - az aradi víz
átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának, kidolgozása érdekében több Társulás által
megalakítandó Társulások Konzorciumának megalakításában részt vegyen.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Tervezési változat kiválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program – az aradi vízátvezetést figyelembe vevő -,
úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális
ellátás műszaki változatával kéri megterveztetni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gazdasági társaságok átszervezésére javaslat
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetés készítése során továbbá annak elfogadásakor a Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát,
hogy a feladatok ésszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb ellátása érdekében gazdasági társaságait átszervezi. A
jelen előterjesztés célja a különböző megbeszéléseken elhangzott alternatívák és ezek valamelyikének elfogadása
esetén a feladatok vázának bemutatása.
Jelenlegi szerkezet:

Jelmagyarázat:
Önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat az egyszemélyes társaságai felett, a képviselő-testület a legfőbb
döntéshozó szerve
Eredményérdekelt gazdasági társaságok a tulajdonos részére osztalékot kellene fizetniük
A hulladékgazdálkodási törvény szerint kell nyereséget tervezni, nem lehet veszteséges a tevékenység
Nonprofit gazdasági társaság, nyereség keletkezését az ár vagy szolgáltatás ellenértékének meghatározásakor nem
képez.
Egyirányú nyíl: A szervezetek között alá-fölérendeltségi kapcsolat van, utasítási joggal rendelkezik a képviselőtestület, jelenleg a kapcsolatban az ár nem tér el a piaci ártól
Kétirányú nyíl: Az adózási kérdésekben felmerül a kapcsolt vállalkozás fogalma és a transzfer ár.
Kapcsolt vállalkozás: kapcsolt vállalkozásnak minősül: a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b) az
adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy
közvetve többségi befolyással rendelkezik, c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi
befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben
többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye,
valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a
külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az
adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll.
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Jelenlegi szerkezet problémája:
Eredmény érdekelt gazdasági társaság végez szolgáltatást nonprofit, vagy nem klasszikus értelemben vett nyereség
érdekelt gazdasági társaság számára.
Felmerül a kapcsolt vállalkozás problémája, mely szerint a kapcsolt vállalkozásban érintett gazdasági társaságok
eltérítik az egymással szemben alkalmazott áraikat a piaci ártól, a társasági adó csökkentése érdekében, mely
esetünkben nem az adózás optimalizálása érdekében történik, hanem a magasabb önkormányzati támogatás, illetve
szolgáltatási árból származó bevétel biztosítása érdekében. A jelenlegi szerkezet azonkívül, hogy torzítja a piaci
árakat, illetve a versenyt, jelentősen rontja a GYOMASZOLG hatékonyságát, mert az önkormányzat által
finanszírozott tevékenységek terhére számláz olyan tevékenységek ellenértékét, melyek eredményérdekeltek, holott
a tevékenységet biztosító vagyontárgyak az önkormányzati vagyon szerves részei. Nincs kitéve a piaci
törvényszerűségeknek, összefoglalva a transzfer árak nem a társasági adó optimalizálását biztosítják, hanem egy
eredményérdekelt szervezet finanszírozását, az önkormányzati támogatások terhére, a nem eredményérdekelt
szerveken keresztül.
1. számú ábra (1. sz. alternatíva)

Az átalakítás eredményeként „tiszta” profilú gazdasági társaságok jönnek létre. Az árképzésnél csak ott kerül
beépítésre az eredmény ahol az indokolt. Az önkormányzati vagyon hasznosítása során így elkerülhetővé válik a
szolgáltatások jelentős részénél a transzfer ár képzése. Az átalakítás során a meglévő vagyont, mely jelentős
részben a GYOMASZOLG Kft. tulajdonában van, meg kell osztani a szolgáltatást végző eredményérdekeltségű és
nem eredményérdekelt gazdasági társaságok között.
A vagyon nevesítését az ingatlan vagyon esetében is el kell végezni, így annak fenntartásával járó terhek annak a
tevékenységnek a költség számításánál jelenik, meg amelynek érdekében a hasznosítása történik.
Az átalakítás eredményeként 4-ről kettőre csökken az ügyvezetők, a könyvvizsgálók a felügyelőbizottságok száma,
a középvezetők száma növekedhet, lehetőség nyílhat a munkaerő, a műhely kapacitás hatékonyabb kihasználására.
Az ipari csarnok pályázatban a vállalkozásokra vonatkozó adatok a GYOMASZOLG Kft-re vonatkoznak, így azok,
mint bázis adatok az átszervezés során nem csökkenthetők, ezeket évente vizsgálják. Kivételt képezne, ha egy
évben olyan jelentős vállalkozás kerülne letelepítésre, mely az átszervezés során pótolná a társaság átalakításából
származó indikátorokban bekövetkező csökkenést és növekedést is biztosítana, melyre azonban jelenleg reális
esély nincs. Az előző bekezdésben megfogalmazott előnyök mellett az indikátorok biztosítása is szükségessé teszi a
Liget Fürdő Kft. bevonását az átalakításba.
A könyvviteli szolgáltatások nonprofit gazdasági társaságnál történő elhelyezése hosszú távon alapját képezheti
ezen feladatok egységes ellátásának az önkormányzat szintjén.
A lakásgazdálkodási feladatok elhelyezhetők mindegyik gazdasági társaságnál a tulajdonosi célkitűzések
függvényében. Az elképzelések az önkormányzati lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata során határozhatók
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meg, melynek központi kérdése mi legyen a meglévő erősen avult műszaki állapotú szociális bérlakásokkal és
szükséglakásokkal, indokolt e új lakásokat kialakítani.
Az átalakítás során részletesen meg kell vizsgálni a hulladék begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok
ellátását. A hulladékkezelés közszolgáltatás díját a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 25.§ -a szerint
úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a szolgáltatást működtető részére a hatékony működéshez szükséges
folyamatos ráfordítások, illetve fejleszthető fenntartáshoz szükséges ráfordítások megtérülését. A hulladéklerakó
élettartamának növelése és környezetvédelmi célkitűzések teljesülésének elősegítése miatt nem halasztható a
településen a szelektív hulladék gyűjtés bevezetése. Biztosítani kellene, hogy a környező kistelepüléseken a már
létrejött szállítási feladatokat továbbra is gyomaendrődi székhelyű társaság végezze. A meglévő hulladékudvar
érdemi használatbavételéről gondoskodni kell. A feladat ellátásához szükséges források pályázati pénzből, a
szolgáltatási díjból és az önkormányzati forrásokból nem biztosíthatók, szükséges lenne további források
bevonására, melynek a nonprofit gazdasági forma nem megfelelő.
Az átalakítás során így meg kell annak a lehetőségét is vizsgálni, hogy a települési folyékony és szilárd hulladék
kezelésére olyan gazdasági társaság kerüljön kialakításra, mely biztosítja a fenti feltételek teljesülését, a többségi
önkormányzati tulajdon fenntartása mellett. Megfelelő tulajdonosi szerkezet kialakításával növelhető a hulladék
értékesből származó bevétel. Mindkét szervezeti modell kialakítása azt feltételezi, hogy önkormányzati
díjkompenzáció nem kerül biztosításra az elfogadott költségvetési rendelettel összhangban.

2. sz. ábra a javasolt változtatásra (2. sz. alternatíva)

II. Az átalakítási eljárás:
54

A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv., a
cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. valamint a számvitelről
szóló 2000. évi C. tv. határozza meg. Az átalakulásról a gazdasági társaság legfőbb szerve a társasági szerződés
eltérő rendelkezésének hiányában két fordulóban határoz. Az első fordulóban a vezető tisztségviselők előterjesztése
alapján a felügyelőbizottságok véleménye alapján a legfőbb döntéshozó szerv (továbbiakban: Képviselő-testület)
arról dönt, hogy egyet érte az átalakulás szándékával, dönt továbbá, hogy milyen gazdasági társaság milyen
formában alakuljon át. (Gt. 71. § (2) bek.) A Képviselő-testület ebben a kérdésben a márciusi rendes testületi ülésen
hozhat döntést. Az átalakulásban érintett gazdasági társaságok ügyvezetői ezt követően készíthetik el a társaságok
vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár tervezetét, illetve a jogutód, vagy az átalakulással létrejövő gazdasági
társaságok vagyonmérleg tervezetét, illetve vagyonleltár tervezetét. A beterjesztett okiratok alapján, ideértve az
elkészített alapító okirat tervezeteket is a végső döntést a Képviselő-testület a májusi ülésén hozhatja meg, feltéve,
hogy az ügyvezetők az átalakuláshoz szükséges az előzőekben ismertetett a számviteli törvény szerinti vagyoni
okiratokat képesek 30 nap alatt (2011. április 30-ig) elkészíteni, a felügyelőbizottságok szigorú kontrolja mellett.
Amennyiben az átalakuló gazdasági társaságok esetében a kimutatott eszközök és kötelezettségek újra
értékelésére is sor kerül, úgy ez a folyamat kitolódik.
A hulladék gyűjtésére (GYOMAKÖZSZOLG) létrehozott társaságba történő kisebbségi tulajdonos bevonása esetén
ez a folyamat természetesen hosszabb lehet és itt ebben az esetben kötelező az átalakulási terv készítése (Gt. 72. §
(2) bek. a) ). Az átalakuláshoz fűződő joghatások 2011. július 1-től állhatnak be. Az átalakulás elhatározásáról az
érintett társaságoknál működő érdek-képviseleti szerveket tájékoztatni kell.
Beolvadás esetén a beolvadó gazdasági társaság megszűnik, és vagyona az átvevő gazdasági társaságra, mint
jogutódra száll át, melynek társasági formája változatlan marad. Amennyiben a Képviselő-testület a
hulladékszállításba külső befektetőt nem kíván bevonni, a GYOMAKÖZSZOLG beolvadással kerül a Zöldprark
Nonprofit gazdasági társaságba.
Az átalakulás különböző formáinál tőkerendezésekre kerül sor, így a feladat ellátását biztosító vagyon annak a
gazdaságnak a tulajdonába kerül, melynél a feladat ellátása megtörténik. Egyes társaságok jegyzett tőkéje csökken,
másoké növekszik.
Az átalakulás folyamatában az alábbi személyek működnek közre:
1.) dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd, megbízási szerződés tervezete a jelen előterjesztés melléklete
2.) ……….. könyvvizsgáló. Az érintett gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a februári
testületi ülésen bízta meg a Képviselő testület Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgálót. A gazdasági társaság
könyvvizsgálója akkor nem jogosult a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére a Gt. 73.§ (4)
bekezdése szerint, ha az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság
számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. Nevezett az
átalakulással kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátását nem vállalta, álláspontja szerint fenn áll a kizáró
tényező. Az átalakulással kapcsolatban a könyvvizsgálói feladatok ellátására meg kell bízni könyvvizsgálót.
3.) Érintett gazdasági társaságok ügyvezetői
4.) Érintett gazdasági társaságok felügyelőbizottságai
Az átalakulás folyamata az alábbiakban szemléltethető:
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Összegezve: A gazdasági társaságok átalakításával illetve a meglévő ingatlan vagyon tulajdoni szerkezetének
megváltoztatásával a kapcsolt vállalkozásokból adódó árnövelő hatás jelentősen mérsékelhető, a nonprofit jellegű
tevékenységeknél jobban érvényesíthető az önköltségnek megfelelő árképzés. Amennyiben az önkormányzat a
hulladék gyűjtés és szállítás területén tovább kíván lépni, úgy meg kell vizsgálni a külső tőke bevonásának
lehetőségét, ebben az esetben indokolt csak a 3 gazdasági társaság létrehozása.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. 2/A. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„2/A. § (1) Nem minősülnek a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek azok a megállapodások,
amelyeket
a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet
köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy
ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok
ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy
b) a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag
(részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. A szerződések teljesítéséből származik
az azok alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az
ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.”
Amennyiben az átalakulás eredményeként létrejövő gazdasági társaságnál a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a
hulladékgyűjtés a zöldterület gazdálkodási feladatok és temető üzemeltetési feladatok ellátásánál szükségessé
válhat a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A Bizottság Elnöki Munkacsoport a 2. sz. ábra szerinti átalakítást javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság egy
gazdasági társaság kialakítását javasolja, melybe a jelenlegi gazdasági társaságok
beolvadnának az átalakulási folyamat során.
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Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2. sz. ábra
szerinti átalakítás elfogadását javasolja.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság két
alternatíva közül történő választást javasolja a Képviselő-testületnek, a 2. sz. ábrán
megjelölt 3 gazdasági társaság, vagy két gazdasági társaság létrehozását,
melyben az egyik társaságba a GYOMASZOLG Ipari Park Kft-be olvadna be a
Liget Fürdő Kft., míg a másik társaság nonprofit jelleggel látná el a
városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. (3.sz. alternatíva) A jelenlegi
GYOMASZOLG Ipari Park Kft feladatai közül, csak az ipari park kezelése maradna
a beolvadással létrejövő gazdasági társaságnál.

Döntési javaslat
"Gazdasági társaságok átalakításának elhatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 71. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elhatározza a gazdasági társaságainak átalakulását. A Képviselő-testület az átalakulás
során az előterjesztésben …..sz. alternatívában meghatározottak szerint alakítja át. Az átalakulás ütemtervét annak
teljesítéséért felelősöket az alábbiak szerint határozza meg:
Elvégzendő feladat megnevezése

A feladat teljesítéséért felelős
személyek

A Gt. 73.§ (4) bekezdésében meghatározott 1.) Várfi András Polgármester
könyvvizsgáló megbízása
1.) Döntés a társaságok átalakulásáról
(összeolvadás, beolvadás)
2.) Ügyvezetők megbízása az átalakulási
okiratok elkészítésével

A feladattal kapcsolatos
döntések
meghozatalának végső
időpontja
2011. április 28.

Átalakulás elhatározásáról érdekképviseleti 1.) Várfi András Polgármester
szervek tájékoztatása

2011. május 9.

Vagyonmérleg és vagyon-leltár tervezetek 1.) Érintett gazdasági társaságok
elfogadása, mind az átalakuló mind az
ügyvezetői
átalakulással létrejövő társaságok esetében. 2.) Érintett gazdasági társaságok
felügyelőbizottságai
3.) Könyvvizsgáló
Átalakulás közzététele, alapító okirat
1.) Várfi András polgármester
aláírása, bejelentése a cégbíróságnak
2.) Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd
Átalakuláshoz fűződő joghatások beállása 1.) Ügyvezetők
2.) Felügyelőbizottságok
3.) Könyvvizsgáló
4.) dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd

2011. május 26.
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2011. június 3.
20011. július 1.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletével elfogadta
a város 2011. évre szóló költségvetését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének elkészítését meghatározta az ország
költségvetési helyzete, a költségmegszorítás illetve a költségmegtakarítás elve.
Az említett dokumentum tartalmazza az adott év tervezett feladatait, a hozzájuk kapcsolt költségvetéssel
meghatározva, melyet a Tisztelt Képviselő-testület minősített többséggel 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta.
A város költségvetési rendeletének 11. § (1)-(5) pontjai az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek
költség megtakarításának első lépését, a diákétkeztetés átszervezése miatt, a technikai dolgozók létszámának
csökkentését és átcsoportosításból következő létszám bővítését határozza meg.
A költségvetési rendelet előkészítésekor több alkalommal felvetődött, hogy a költség megtakarítás érdekében az
oktatási intézményrendszer szerkezeti átszervezését is el kell kezdeni az idei évben ahhoz, hogy az elkövetkező év
költségvetési rendeletének elkészítésekor ne kerüljön szembe több milliós hiánnyal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A racionális átszervezési folyamatokkal a fenntartó a színvonalas - minőségi intézményrendszer
működtetéséhez kívánja a költségvetési feltételeket biztosítani úgy, hogy
a jogszabályi előírásokat betartva a város adottságait, a szülők véleményeit figyelembe véve a településen
felnövekvő ifjúság számára a lehetséges legjobb feltételeket kínálja a nevelés és oktatás területén.
A következőkben az oktatási intézményrendszer szerkezeti átszervezésének lépései olvashatók:
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján
„8. § (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, … „
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján
„70. §(1) A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen
a) a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátást biztosító
települési önkormányzat nem vállalja;…”
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (röviden: Közokt.tv.) 20. § (1) bekezdése alapján
„20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola];
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
g) diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény].”
A helyi önkormányzatok a közoktatási törvényben meghatározottak szerint látják el a közoktatási feladatokkal
kapcsolatos feladataikat.
- Közokt.tv. 86.§ (1) bekezdése alapján:
„86. § (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az
óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását
is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók.
(3) A megyei önkormányzat, továbbá - ha a (4) bekezdés másképp nem rendelkezik - a fővárosi önkormányzat
köteles gondoskodni
a) a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról,
b) a középiskolai és a szakiskolai ellátásról,
59

c) a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról,
d) a felnőttoktatásról,
e) az alapfokú művészetoktatásról,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a
gyógytestnevelésről
abban az esetben, ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a
feladat ellátása a megye, főváros területén nem megoldott.”
A települési önkormányzat a kötelező közoktatási feladatellátása mellet felvállalhatja a megyei feladatok ellátását
abban az esetben, ha a kötelező feladatellátását nem korlátozza, veszélyezteti.
A helyi önkormányzat, miután dönt a közoktatási intézmény rendszer átszervezéséről az alábbi jogszabályi előírás
szerint kell eljárnia:
- Közokt.tv. 121.§ (1) bekezdés 15 pontja alapján:
„121.§ (1) 15. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5)
bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges”
„37. § (5) b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a
feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi
telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a
művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,”
- Közokt.tv. 88.§ (6) bekezdése alapján:
„88. § (6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy
egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről,
szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek,
tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei
önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét
köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben
kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben
meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére a szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő személyére - a helyi
önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.”.
A fenntartó az intézményrendszer átszervezésével többcélú intézményt hoz létre, mely közös igazgatású közoktatási
intézményként fog működni a Közokt.tv. 3.§ alapján:
„33.§(1) A többcélú intézmény lehet
…b) közös igazgatású közoktatási intézmény,…
(2) Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a létesítés és a működés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei
valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.
(3) Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes
intézmény. Az egységes iskola a különböző típusú iskolák feladatait egységes közös és ehhez kapcsolódó,
iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. Az összetett iskola a
különböző típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer
alkalmazásával valósítja meg.
(4) A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek
keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. A közös igazgatású közoktatási
intézményben egységes vagy összetett iskola feladatait ellátó intézményegység is működhet. A közös igazgatású
közoktatási intézményben egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység és egységes
gyógypedagógiai módszertani feladatot ellátó intézményegység is működhet. A közös igazgatású közoktatási
intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, - e törvény 121. § (1) bekezdésének 25. pontjában felsorolt
- nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is működhet.”
A Közokt.tv. 121. § (1) bekezdés 25. pontja alapján:
„121. § (1) 25. nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenység:… a gyermekjóléti szolgálat, a
családsegítő szolgálat, …”
Amennyiben a fenntartó a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása mellett dönt, úgy a Térségi
Humánsegítő Szolgálat működését is célszerű lenne átgondolni, mert a Humánsegítő Szolgálat tevékenységi
körében szerepel a „nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenység a gyermekjóléti szolgálat,
a családsegítő szolgálat”. A Humánsegítő Szolgálat több alkalommal jelezte beszámolójában, hogy kevés a hely a
feladatellátásához, illetve a feladatellátása megvalósulhatna azon oktatási intézményeknél is, ahol az adott
problémát-feladatot kezelni- megoldani kell.
Közokt.tv. 33.§ alapján:
„33.§(7) A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet,
intézményi minőségirányítási programot, … kell készíteni.
(8) A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján, ... a különböző tevékenységet
folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.
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(9) A közös igazgatású közoktatási intézményben, … az intézményegységek munkájának összehangolását - az
egyes intézményegységek azonos számú képviselőiből álló - igazgatótanács segíti, továbbá vezetői és szakértői
testület segítheti. Az igazgatótanács - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesz a munkáltatói jogkör
gyakorlásában.
(10) A közös igazgatású közoktatási intézményben … az érdekeltek egyhangú döntése alapján - egységes, minden
intézményegységre kiterjedő jogkörrel működő intézményi szülői szervezet (közösség), …. intézményegységenként
működő szülők óvodai, iskolai, kollégiumi szervezete (közössége); iskolai, kollégiumi diákönkormányzat; óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék hozható létre.”
(13) ...Ha a közös igazgatású közoktatási intézményben … .a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem
közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is működik, annak létesítésére, tevékenységének
engedélyezésére az adott feladat ellátására létrehozható intézmény engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.”
Az intézmény átszervezési folyamatban a fenntartó a közös igazgatású közoktatási intézménykén létrehozásával
valósíthatja meg az átszervezési elképzeléseit, a fenn említett jogszabályi lehetőségnek megfelelően. A közös
igazgatású közoktatási intézmény ad lehetőséget arra, hogy működhet intézményegységenként egységes, vagy
összetett iskola, vagy egységes pedagógiai feladatokat ellátó intézményegység (ped. szakszolgálat), kollégium.
- Közokt.tv. 102.§ (2), (3), (11) bekezdése alapján:
„(2) A fenntartó
a) dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről,….”
„(3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt
beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),
az iskolai diákönkormányzatnak,…
Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A
vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.”
„(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú
művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre
vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. …”
Az alapfokú művészetoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárására
vonatkozó szabályokat a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló módosított 3/2002. (II.15.)
OM rendelet tartalmazza.
Az állami normatíva-rendszer változása, a művészetoktatási intézmények számára a minősítési eljárás megindítását
és lefolytatását tette szükségessé, mely alapján a 2007-ben szerzett minősítői fokozat (Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény illetve Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény) megszerzése alapján
igényelhették az intézmények a 2007/2008-as szorgalmi évtől, az alap normatíva mellé a kiegészítő normatívát.
A város Alapfokú Művészetoktatási Intézményének „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”
minősítése őt évre szól. A helyi önkormányzatnak 2012 tavaszán újból be kell nyújtani a minősítési eljárás
megindítása iránti kérelmét – melyre az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Minősítésének Eljárásrendjének
(röviden: AMIME) I./Formai feltételek 5. pontja alapján szeptember 1-jétől április 15-ig van lehetőség - a Szakmai
Minősítő Testület felé, mert a minősítési időszak elévült illetve a 2011. évi költségvetési törvényben már csak a
minősítéssel rendelkező alapfokú művészetoktatási intézmények igényelhetnek állami normatívát. Tehát nincs alap
és kiegészítő normatíva igénylésre lehetőség.
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 14/B.§ (7)
bekezdése alapján
„14/B.§ (7) A „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” címet viselő alapfokú művészetoktatási intézménynek - a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1)
bekezdésének 15. pontja szerinti - átszervezése, jogutóddal történő megszűnése vagy fenntartójának megváltozása
esetében a fenntartó az átszervezésről vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított
nyolc napon belül írásban jelzi ezt a tényt a minősítő testületnek. A minősítő testület az eset összes körülményének
mérlegelésével dönt arról, hogy az átszervezés, a jogutóddal történő megszűnés vagy fenntartóváltás következtében
az alapfokú művészetoktatási intézmény működésének feltételei olyan mértékben változtak-e meg, amely változások
új minősítési eljárás megindítását indokolják, vagy a korábbi minősítés megtartható. A minősítő testület döntése a
14/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint megtámadható.”.
Az oktatási intézmények átszervezését most kell elkezdeni, most kell a fenntartónak döntenie – megfelelő
tájékozódás és információk birtokában – a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hogy a 2011/2012-es szorgalmi
évet el tudják kezdeni az átszervezett oktatási intézmények.
Amennyiben az intézményi átszervezés érinti a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményt (röviden: VAMI), akkor
két lépésben kell a jogszabályi előírásoknak eleget tenni:
61

A) A VAMI jogutóddal való átszervezéséről dönt a márciusi ülésén a Képviselő- testület úgy, hogy fizikailag minden
marad a jelenlegi helyén és a pedagógusok alkalmazási rendszerében sem változik semmi, csak a VAMI
beintegrálódik vmelyik oktatási intézményhez- az alapító okirat beépül ahhoz az oktatási intézményhez, ahová a
csatlakozás történik,
- akkor a jelenlegi „Kiválóra minősített” intézményi dokumentumok csatolásával be kell jelenteni a változást 2011.
április 15-ig, és nem kell újra minősíteni az intézményt,
- DE az új telephelyek kialakítását – Pintérház - el kell kezdeni ahhoz, hogy a Kisréti út épülete, 2011/2012.
szeptemberére kiiktatható legyen
- az összevont intézmény dokumentum rendszerét ütemezés szerint át kell dolgozni
B) Az újra minősítést 2012. április 15-ig kérvényezni kell a fenntartónak, a teljes dokumentum rendszer átdolgozását
követően.
Az oktatási intézmények szervezeti átszervezésekor felvetődött alternatívák az alábbi táblázatokban olvashatók:
Alternatívák
Átszervezési alternatívák
1. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda - Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Átszervezést érintő Előnyök
Hátrányok
VÁRHATÓ KIADÁSOK VÁRHATÓ MEGterületek – folyamat
TAKARÍTÁSOK
összefoglalása
a Fő úti épület 1. A Fő úti épület
1.
Ki kell
- VAMI
- a VAMI épület
du. üres,
kihasználtsága nő – a alakítani a
újraminősítésének
fenntartási költsége
az ált. iskola Kisréti épület
művészeti oktatás lépései:
1.300.000 Ft/év
PP –jának
fenntartási költsége feltételeit
1) bejelentés az
- karbantartói bér
átdolgozásakor a
megszűnik.
(Pintérház)
intézmény jogutóddal 864.000 Ft/év
tanórán kívüli
2.
A fizikai
2.
Az
történő
(munkaügy
foglalkozások egy
távolságok
átszervezés során átszervezéséről
támogatja)
része beépíthetők a megszűnnek (Kisrét), két lépésben kell a (összevont int. Alap. - a VAMI
művészeti képzésbe,
de az
művészetokt.-nál
Oki. Mód., de
adminisztrátori bére
- óraadói
engedélyezett
bekövetkezett vált.at fizikailag nincs
1.105.200 Ft/évpedagógus
telephelyek
bejelenteni a
változás) 78.000 Ft
(tanulmányi
alkalmazása
megmaradnak
Minősítő Testület
2) újraminősítés kell szerződés!)
megszűnne,
3. Koncentrálódik felé, melyek
2012-ben
- a HHH-ok
-a
az intézmény
kiadásai a várható - szakértői díjak
(térítési és tandíj
karbantartói,
gazdasági és oktatási kiadások oszlopban (Iskolai és művészeti): mentességet
gazdasági
irányítása – esetleges olvashatók
150.000 Ft
élveznek)
személyzet
létszámcsökkenés
3.
Az
150.000 Ft
létszámának
létszámának
áttanítással
intézmények
- minősítési díj
növekedése a műv.
összevonása
4. HHH-s tanuló
arculata megváltozik 650.000 Ftokt. –ban, amely után
esetleges
irányítható a
(kormányhivatal)
az állami normatíva
csökkenése várható művészeti képzésbeépület átalakítási +megyei normatíva
szabadidő hasznos
költségek - Pintérház 35.700 Ft/gyermek/év
eltöltéséreátalakítása
igényelhető
növekedne a megyei
4.000.000 Ft
- esetleges
és az állami normatíva
Összesen:
létszám leépítésből
igényelhető összege
4.950.000 Ft
adódó
bérmegtakarítás
Átszervezési alternatívák
2. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Átszervezést érintő Előnyök
Hátrányok
VÁRHATÓ
VÁRHATÓ MEGterületek – folyamat
KIADÁSOK
TAKARÍTÁSOK
összefoglalása
-a Fő úti épület 1.
A Fő úti épület 1. A pedagógusok
u.a.
u.a.
du. üres,
kihasználtsága nő – a áttanítása a jelenlegi
-a Kner I.
Kisréti épület
kimutatás szerint
épülete du. üres,
fenntartási költsége
nem oldható meg,
-az ált. iskola megszűnik.
mert sok a túlóra és
PP –jának
2.
A gimnázium
dolgozik óraadó és
átdolgozásakor a
épületének
nyugdíjas
tanórán kívüli
kihasználtsága
pedagógus is
foglalkozások egy
javulhat
2. Az Intézmények
része beépíthetők a 3.
A fizikai
arculata megváltozik
művészeti képzésbe, távolságok
3. Ki kell alakítani a
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-a középiskola
PP –jának
átdolgozásakor
lehetőség nyílik a
lefelé tanításra
- óraadó-, nyugdíjas
pedagógusok,
alkalmazása
csökkenthető
-a
karbantartói,
gazdasági
személyzet létszáma
csökkenthető
-

megszűnnek (Kisrét), művészeti oktatás
de az engedélyezett feltételeit (terem)
telephelyek
4.
Az
megmaradnak
átszervezés során
4.
Koncentrálódik két lépésben kell a
az intézmény
művészetokt.-nál
gazdasági és oktatási bekövetkezett vált.at
irányítása – esetleges bejelenteni a
létszámcsökkenés
Minősítő Testület
áttanítással
felé, melyek kiadásai
5.
HHH-s tanuló
a várható kiadások
irányítható a
oszlopban
művészeti képzésbe- olvashatók
szabadidő hasznos
eltöltésére
6. a továbbtanulásnál a
felmenő rendszer
biztosított lehet

Átszervezési alternatívák
3. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium - Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Átszervezést érintő Előnyök
Hátrányok
VÁRHATÓ
VÁRHATÓ MEGterületek – folyamat
KIADÁSOK
TAKARÍTÁSOK
összefoglalása
- az intézmény terem 1. Az Intézmény
1.Az Intézmények
u.a.
u.a.
kihasználtsága
névadójának
arculata megváltozik
telített,
szellemiségéhez kötődik 2. Ki kell alakítani a
- az ált. iskola PP
a művészeti képzés
művészeti oktatás
–jának
2. A fizikai
feltételeit (terem)
átdolgozásakor a
távolságok
3. Az átszervezés
tanórán kívüli
megszűnnek (Kisrét), során két lépésben
foglalkozások egy
de az engedélyezett
kell a művészetokt.része beépíthetők a telephelyek
nál bekövetkezett
művészeti képzésbe, megmaradnak
vált.at bejelenteni a
- óraadói
3. Koncentrálódik az Minősítő Testület
pedagógus
intézmény gazdasági felé, melyek kiadásai
alkalmazása
és oktatási irányítása – a várható kiadások
megszűnne,
esetleges
oszlopban
-a
létszámcsökkenés
olvashatók
karbantartói,
áttanítással
gazdasági
4. Több (ennél az
személyzet
intézménynél a
létszámának
legmagasabb a HHH
összevonása,
–sok száma) HHH-s
tanuló irányítható a
művészeti képzésbeszabadidő hasznos
eltöltésére
5. Kistérségi
feladatot lát el a
művészeti képzéssel is
6. az Endrődi Népház
bevonható a képzésbe,
mert ott van telephely
engedélye a VAMI-nak

4. I. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda - Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
II. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium - Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Átszervezést érintő Előnyök
Hátrányok
VÁRHATÓ
VÁRHATÓ MEGterületek – folyamat
KIADÁSOK
TAKARÍTÁSOK
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összefoglalása
I.
- a Fő úti
épület du. üres,
- - a Kner I. épülete
du. üres,
- - az általános
iskola PP –jának
átdolgozásakor a
tanórán kívüli
foglalkozások egy
része beépíthetők a
művészeti képzésbe,
- - a középiskola PP
–jának
átdolgozásakor
lehetőség nyílik a
lefelé tanításra
- óraadó-, nyugdíjas
pedagógusok,
alkalmazása
csökkenthető
-- a karbantartói,
gazdasági
személyzet létszáma
csökkenthető

II.
- az intézmény terem
kihasználtsága
telített,
- az ált. iskola PP
–jának
átdolgozásakor a
tanórán kívüli
foglalkozások egy
része beépíthetők a
művészeti képzésbe,
- óraadói
pedagógus
alkalmazása
megszűnne,
a karbantartói,
gazdasági
személyzet
létszámának
összevonása,

I.
I.
1.A Fő úti épület
1. A pedagógusok
kihasználtsága nő – a áttanítása a jelenlegi
Kisréti épület
kimutatás szerint nem u.a.
fenntartási költsége
oldható meg, mert
megszűnik.
sok a túlóra és
2.A gimnázium
dolgozik óraadó és
épületének
nyugdíjas pedagógus
kihasználtsága
is
javulhat
2. Az Intézmények
3.A fizikai távolságok arculata megváltozik
megszűnnek (Kisrét), 3. Ki kell alakítani a
de az engedélyezett művészeti oktatás
telephelyek
feltételeit (terem)
megmaradnak
4. Az átszervezés
4.Koncentrálódik az
során két lépésben
intézmény gazdasági kell a művészetokt.és oktatási irányítása – nál bekövetkezett
esetleges
vált.at bejelenteni a
létszámcsökkenés
Minősítő Testület felé,
áttanítással
melyek kiadásai a
5.HHH-s tanuló
várható kiadások
irányítható a
oszlopban olvashatók
művészeti képzésbe- 5. telephelyként
szabadidő hasznos
engedélyeztetni kell a
eltöltésére
Gimnázium és a Kis
6. a továbbtanulásnál a B. épületeit
felmenő rendszer
biztosított lehet
II.
1.Az Intézmények
II.
arculata megváltozik
1.
Az Intézmény
2. Ki kell alakítani a
névadójának
művészeti oktatás
szellemiségéhez kötődik feltételeit (terem)
a művészeti képzés
3 Az átszervezés
2. A fizikai távolságok során két lépésben
megszűnnek (Kisrét), kell a művészetokt.de az engedélyezett nál bekövetkezett
telephelyek
vált.at bejelenteni a
megmaradnak
Minősítő Testület felé,
3. Koncentrálódik az melyek kiadásai a
intézmény gazdasági várható kiadások
és oktatási irányítása – oszlopban olvashatók
esetleges
létszámcsökkenés
áttanítással
4. Több (ennél az
intézménynél a
legmagasabb a HHH
–sok száma) HHH-s
tanuló irányítható a
művészeti képzésbeszabadidő hasznos
eltöltésére
5. Kistérségi feladatot
lát el a művészeti
képzéssel is
6. az Endrődi Népház
bevonható a képzésbe,
mert ott van telephely
engedélye a VAMI-nak
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u.a.

Átszervezési alternatívák
5. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Átszervezést érintő Előnyök
Hátrányok
VÁRHATÓ
VÁRHATÓ MEGterületek – folyamat
KIADÁSOK
TAKARÍTÁSOK
összefoglalása
- az intézmények 1. Az Intézmény névadójának 1.Az Intézmények
u.a.
u.a.
PP- jának
szellemiségéhez kötődik a
arculata megváltozik
átdolgozásával a művészeti képzés
2. Ki kell alakítani a
tanórán kívüli
2.A fizikai távolságok
művészeti oktatás
foglalkozások egy megszűnnek (Kisrét),
feltételeit (terem)
része beépíthetők a de az engedélyezett
3. Az átszervezés során
művészeti
telephelyek megmaradnak két lépésben kell a
képzésbe,
3.Koncentrálódik az
művészetokt.-nál
- az épületek
intézmény gazdasági és
bekövetkezett vált.at
kihasználtabbá
oktatási irányítása –
bejelenteni a Minősítő
válnak
esetleges
Testület felé, melyek
- óraadói
létszámcsökkenéskiadásai a várható
pedagógus
áttanítással
kiadások oszlopban
alkalmazása
4. Több (ennél az
olvashatók
megszűnne,
intézménynél a legmagasabb 4. a Népház bevonásával
- a karbantartói,
a HHH –sok száma) HHH-s növekszik a dologi kiadás
gazdasági
tanuló irányítható a
5. nagy a telephelyek
személyzet
művészeti képzésbeközötti távolság
létszámának
szabadidő hasznos
6. megnövekszik az
összevonása,
eltöltésére
összevont intézmény
5.Kistérségi feladatot lát el feladatellátása az
a művészeti képzéssel is
oktatási-, iskolatitkári és
6. A kistérségi normatívát gazdasági feladatok terén
nagyobb létszám után lehet
igényelni
7. utaztatni kell a
6. az Endrődi Népház
kollégista gyermekeket,
bevonható a képzésbe, mert amennyiben a
ott van telephely engedélye a Rózsahegyi K. kollégiumi
VAMI-nak
telephelye megváltozik
7. Biztosítottá válik a
(költség kimutatás az 6.
kollégista gyermekek élettere alternatívánál)
a közösségi feladatok
végzéséhez (KB- épületében,
ill. a Katona J. épületében)

6.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium - Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium kollégiumi feladat átszervezése
Átszervezést érintő Előnyök
Hátrányok
VÁRHATÓ KIADÁSOK
területek – folyamat
VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁSOK
összefoglalása
A Rózsahegyi
1. A Rózsahegyi
A gyermekek
Egy naptári
Rózsahegyi
Kner Imre
Kálmán
Kollégiumi épületének utaztatása a két
évre vetítve
Kálmán
Gimnázium és
kollégiumának
hasznosítása, akár
településrész között.
Kistérségi
Szakközépiskola
áthelyezése a Kner értékesítés, akár más Jelenleg az endrődi Épület dologi
Általános
Imre Gimnázium és módon (bérbeadás,
városrészen
kiadása
Iskola
2.000.000.-Ft
Szakközépiskola
nyári táborok
közlekednek a
2011. évre
2.481.181.- Ft
jelenleg üresen álló, szervezése)
gyermekek, az
tervezett
125.000.-Ft
volt fiúkollégiumi
Az épület értéke:
átszervezés után
felújítási
750.000.-Ft
épületébe. A
11.100.000.-Ft.
ezt
karbantartási ktg
gyermekek továbbra 2. A feladatellátás jobb buszközlekedéssel Az
is a Rózsahegyi
műszaki állapotban
kell megoldani.
alkalmazottak
Kálmán Általános lévő épületben történik
létszáma 1,5
Iskola tanulói
– a gyermekek
fővel csökkenne,
10.610.000.-Ft
lennének, ezért
elhelyezése jobb
a pedagógus
12.573.000.-Ft
gondoskodni kell a környezetben valósul
létszám
65

gyermekek
meg.
utaztatásáról.
3. Költséghatékonyabb
A feladatellátás
a feladat ellátás módja
megváltoztatása
– a gimnázium
intézményi
technikai dolgozói
átszervezésnek
ellátják a kollégiummal
minősül, így azt
kapcsolatos takarítási
csak a szorgalmi
és karbantartási
időn kívül a nyári
feladatokat.
hónapokban lehet
végrehajtani. A
Sztv. 102. § (11)
bekezdése alapján
a fenntartónak az
átszervezésről a
tervezett
végrehajtás év
májusának utolsó
munkanapjáig
döntést kell hoznia.
A kollégium
átszervezésére két
módon kerülhet sor:
- A Rózsahegyi
Kálmán Általános
Iskola feladatai
közül kikerül a
kollégiumi feladat és
a Kner Imre
Gimnázium által
eddig is ellátott
kollégiumi feladat
kibővül általános
iskolai gyermekek
kollégiumi
ellátásával.
- A kollégium
továbbra is a
Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolához
tartozó
intézményegység,
csak a feladatellátás
helye, a telephely
módosul.
Mindkét esetben
intézményi
átszervezésről van
szó, illetve mind a
két alternatíva
esetében
módosítani kell az
intézmények alapító
okiratát. Az első
esetben a kollégiumi
gyermekek
általános iskolai
jogviszonya
továbbra is a
Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolával
áll fenn, míg a
kollégiumi
jogviszony a Kner
Imre Gimnáziummal
jön létre, ebben az

változatlan
marad, a
gimnáziumnál
nem számoltam
technikai
dolgozóval.
662.500.-Ft
Közlekedési ktg
-a gyermekek a
reggeli 7,35
iskolajárattal a
hét napjain
többnyire nem
férnének el,
ezért szükséges
13.397.500.-Ft
egy járat
15.804.181.-Ft 10.566.667.-Ft
beállítása
10.566.667.-Ft
melynek 10
2.830.833.-Ft
hónapi költsége
5.237.514.jelentkezik plusz
Ft
költségként
66250.-Ft/ 20
nap x 10 hónap
Összes kiadás
bevétel
Önkormányzati
kiegészítés
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esetben az
alkalmazottak
munkaviszonya is
változik.
A második esetben
sem a tanulók, sem
a pedagógusok jogilletve
munkaviszonya nem
változik.
Az átszervezéssel kapcsolatos ütemezett feladatok:
határidők
feladatok
1.
2011.
A Képviselő-testület meghatározza az intézmény átszervezéssel kapcsolatos
március 31.
elképzeléseit, és utasítja az intézmények vezetőit, polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy
kezdjék meg az átszervezéssel kapcsolatos feladatokat
2.
2011.
Véleményeztetési eljárások:
április 1-től április
1. A Közokt. tv. 88. § (6) bekezdés alapján – szakértői és megyei szakvélemények
14-ig
beszerzése
2. A Közokt. tv. 102. § (3) bekezdés alapján – alkalmazotti közösségek,
iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzatok
3.

2011.
április 15.

A fenntartó az AMIME I./Formai feltételek 5. pontja alapján benyújtja minősítési eljárás
megindítása iránti kérelmét.

4.

2011.
április 27.

5.

2011.
május 26.

6.

2011. júniusban

7.

2011.
július 15.-ig
2011.
augusztus 25.

Az Intézményi Társulás Képviselő-testületei döntenek az intézmény átszervezéssel
kapcsolatban illetve az alapító okiratok módosítását elfogadják.
Továbbá az átszervezett intézmény dokumentum rendszerének elkészítésére utasítja
az intézményvezetőt (SZMSZ, Pedagógiai Program- munkaterv, Házirend, IMIP,).
A Képviselő-testület dönt az intézmény átszervezéssel kapcsolatban, elfogadja az
alapító okiratok módosítását, illetve dönt a művészeti iskola székhelyének (Gimnázium
- Pintérház) kialakításáról
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy készítse el az átszervezett intézmények
dokumentum rendszerét (SZMSZ, Pedagógiai Program- munkaterv, Házirend, IMIP,).
Szakértők felkérése az átszervezett oktatási intézmények Pedagógiai Programjának
szakértésére Közokt. tv. 44.§ (1) bekezdése alapján
Az oktatási intézmények benyújtják a fenntartóhoz elfogadásra az átdolgozott
Pedagógiai Programokat
Az Intézményi Társulás Képviselő-testületei, valamint a Képviselő-testület elfogadja az
átdolgozott intézményi dokumentumokat (SZMSZ, Pedagógiai Program- munkaterv,
Házirend, IMIP,).
A fenntartó benyújtja a minősítési eljárás megindítása iránti kérelmét Szakmai Minősítő
Testület felé.

8.
9.

2012.
április 15-ig

A Bizottság Elnöki Munkacsoport az oktatási intézmények átszervezéséről szóló előterjesztést megvitatta és
javasolja szakértők felkérését az intézmények működési átvilágítására. Javasolja továbbá az átszervezést a
2012/2013-as szorgalmi év kezdetére megvalósítani, melyhez a fenntartói döntést legkésőbb 2012. május 31.
napjáig kell meghozni.
A Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 2011. március 11-én Gyomaendrőd Város Önkormányzatához
benyújtotta kérését, mely szerint 2011. augusztus 31. napjától a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kéri a Képviselő-testülettől. A BIzottság Elnöki
Munkacsoport javasolja a Kft. kérelmének megtárgyalását. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az első döntési javaslat B) alternatíváját 3 igen, 2
tartozkodással, a második döntési javaslatot 5 igen szavazattal
javasolja elfogadásra.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi

A Bizottság az első döntési javaslat B) alternatíváját 7 igen, a
második döntési javaslatot 7 igen szavazattal javasolja elfogadásra.
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Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztés napirendi pontok közül való
levételét, valamint a szakértői vizsgálat utáni ujratárgyalást.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testület a 2011/2012-es szorgalmi évet érintő intézmény
rendszer átszervezését az alábbi alternatívák szerint kezdi meg tárgyalni:
… alternatíva alapján.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testület a 2011/2012-es szorgalmi évet érintő intézmény
rendszer átszervezését nem támogatja.
Javasolja szakértők felkérését az intézmények működési átvilágítására. Javasolja továbbá az átszervezést a
2012/2013-as szorgalmi év kezdetére megvalósítani, melyhez a fenntartói döntést legkésőbb 2012. május
31. napjáig kell meghozni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul a Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
2011. augusztus 31. napjától a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy az óvodával kötött szerződés megszüntetésével
kapcsolatos tárgyalásokat kezdje meg és nyújtson tájékoztatást az áprilisi ülésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 68

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a napközi konyhák működésének átszervezéséről
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletével elfogadta
a város 2011. évre szóló költségvetését.
A Tisztelt Képviselő-testület minősített többséggel 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a költségvetésről szóló
rendeletet, mely rendelet 11. § (1)-(5) pontjai az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költség
megtakarításának első lépését, a diákétkeztetés átszervezése miatt, a technikai dolgozók létszámának csökkentését
és átcsoportosításból következő létszám bővítését határozta meg.
Az átszervezési folyamat a költségvetési rendelet kihirdetését követően kezdődött el az érintett intézményekkel
egyeztetett ütemterv alapján és 2011. május 1-re zárul le.
A konyhák átszervezésében érintett intézmények a következők:
A Térségi Szociális Gondozás Központ konyhája látja el a főzőkonyhai feladatokat.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola,
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, valamint a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium konyhája tálaló konyhai feladatok ellátását fogja
biztosítani.
Az átszervezési folyamat ütemezése során pontosításra kerültek és kerülnek olyan egyeztetési-szervezési feladatok,
melyek a zökkenőmentes átállást lehetővé teszik.
A 2011. évi költségvetési tárgyalások keretében felmerült konyha átszervezés okán:
1.
Térségi Szociális Gondozási Központ 2011. január 17. napján megkereste Peity Edit tervező Asszonyt a
konyhabővítés gázhálózat fejlesztésének ügyében, aki 2011. január 18-án megküldte az intézmény részére a
fejlesztésre vonatkozó költségbecslést.
Az önkormányzattal történt egyeztetéseket követően 2011. január 27. az intézmény felkérte az engedélyes terv
elkészítésére. A terv 2011. február 14. napjára elkészült, és benyújtásra került az Égáz-Dégáz földgázelosztó felé. A
szolgáltató 2011. március 01. dátumal elkészítette a terv alapján az új Elosztói Csatlakozási Szerződést, és
megküldte az intézmény részére - együtt, a megnövekedett gázfogyasztás igénye miatti csatlakozási
(közműfejlesztési hozzájárulás) díjbekérővel. A szerződés aláírása, és a csatlakozási díj – 140.663,-Ft – befizetése
megtörtént 2011. március 03-án. Az aláírt szerződést, és a csatlakozási díj befizetését igazoló kivontatot 2011.
március 7-én a tervező asszony, személyesen továbbítja a szolgáltató felé. Várhatóan a gázterv engedélye 2011.
március 10. napjáig kiadásra kerül a szolgáltató részéről.
2.
Ezzel párhuzamosan az intézmény részéről megkeresésre került három vállalkozó, akik 2011. március 7.
napjáig megküldték árajánlatukat intézményünk részére a kivitelezésre vonatkozóan. A legkedvezőbb ajánlattevővel
várhatóan 2011. március 10-én Vállalkozói Szerződést köt az intézmény. A hálózatbővítés és a kapacitásnövelés két
ütemben történik meg.
1.
ütem:
Az önkormányzattal történő többszöri egyeztetések, és a konyhai kiszolgálás zavartalan működésének
figyelembevétele mellett a gázhálózat fejlesztésére a 2011. március 12-14. közötti időszakot határozta meg
Térségi Szociális Gondozási Központ.
Ennek fő okai: az intézmény jelenleg a hétköznapokon 800 adag ételt, hétvégén 350 adag étel elkészítését
végzi. A hálózat fejlesztés során a mérőóra leszerelésre kerül, mely időszakban az intézmény a Kiss Bálint
Általános Iskola konyhájáról tudja megoldani a feladatot. A két intézmény között a megállapodás megtörtént
erre vonatkozóan.
A gázóra le- és visszaszerelésére vonatkozó egyeztetések a szolgáltató műszaki átvevőjével megtörtént, így
az intézmény 2011. március 11-én még zavartalanul tudja biztosítani ellátottai és az óvodások részére az
étkeztetést. Március 16-án pedig olyan étrend kerül kialakításra mely nem kötődik közvetletnül a gázellátás
újraindításának időpontjához.
2.
ütem:
A konyhai átszervezés az intézmények költségvetésében 2011. május 1. napjával került kidolgozásra, mely
alapján az oktatási intézményektől a megnövekedett adagszám kiszolgálásához szükséges eszközök 2011.
április 29-30-án kerülnének átadásra a Térségi Szociális Gondozási Központ részére. Így ekkor kerülne
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átadásra 1 db üst, és 3 db gázzsámoly is. Ezen gázüzemű készülékek beállítását követően szintén
szükséges a gázszolgáltató felé történő átadás. Így második ütemben 2011. május 2-án kerül sor a fejlesztés
átadás - átvételére.
3.
Kidolgozásra, és az oktatási intézmények részére véleményezésre átadásra került, az ételszállítás
útvonalterve. Az oktatási intézmények véleményezése alapján a kidolgozott útvonalterv elfogadásra került.
4.
Folyamatban van a kapacitásnövekedéshez szükséges eszközök listájának összeállítása, mely az oktatási
intézmények részéről átadásra kerülhetnének a Térségi Szociális Gondozási Központ részére.
5.
Egyeztetések történtek arra vonatkozóan, hogy az oktatási intézmények és az Térségi Szociális Gondozási
Központ közösen határozza meg május – június hónapra vonatkozóan az étrendet, az iskolák szokásainak
megfelelően.
6.
A térítési díj beszedés vonatkozásában egyeztetésre került az oktatási intézményekkel, hogy a meglévő
rendszert követve, havi 2-3 nap (pótbefizetéssel együtt) állna továbbra is a szülők rendelkezésére a befizetésre,
emellett a Térségi Szociális Gondozási Központ pénztárába bármely napokon befizethető lenne a térítési díj,
valamint biztosított a térítési díj átutalással történő kiegyenlítése is.
7.
Az étkezést nyilvántartó program átvételéről megtörténtek az egyeztetések, az önkormányzat informatikusai
megvizsgálták a jelenleg működő programokat, és a legmegfelelőbb kiválasztása után, megkezdődhet, a programot
használók betanítása.
A központi konyhai szolgáltatás informatikai támogatása:
A központi konyhai szolgáltatás és étkezési szolgáltatás igénybevételének informatikai támogatását különböző
szoftverek végzik a két önkormányzati általános iskolában. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a
CompSys Kft. (www.compsys.hu) Étkeztetési rendszer 6 nevű programját alkalmazzák. A program korszerű SQL
alapú, többfelhasználós Windows alkalmazás. Széleskörűen paraméterezhető és hangolható. Kezeli több intézmény
kiszolgálását, a jogosultságai funkciók szerint is beállíthatók. Nagyon sok adminisztrációt támogató ’extra’ funkciót is
tartalmaz. Pl. étkezési jegy előállítás, banki elektronikus állomány fogadása. A programot jelenleg is folyamatosan
fejlesztik.
A Kis Bálint Általános Iskola Élelmezés rendszere jelenleg már nem fejlesztett (nem is érhető el a programírója)
Dbase alapú elavultnak tekinthető alkalmazás. A kezelői felület grafikai kialakítása nem felhasználóbarát. Bár
támogatja a hálózati használatot, azonban jogosultságkezelése nem elégséges a kitűzött célfeladathoz.
Az előzetes vizsgálatok alapján javasoljuk, hogy a jövőben egy, az Étkezési rendszer 6 nevű szoftver kerüljön
alkalmazásra osztott használattal. A programot a Hivatal nagyobbik teljesítményű Windows 2003-as szerverére
telepítenénk, ahol a szükséges SQL adatbázis kezelő is már rendelkezésre áll. A Rózsahegyi Kálmán általános
iskola adatállományát a program ’hozza magával’, míg a Kis Bálint Ált. Iskola törzsadat állományát migrálni kell az új
rendszerbe. A Kner Gimnáziumban nem alkalmaztak menzai programot, így ott majd újonnan kell kialakítani a
törzsállományt. Amennyiben a Gondozási Központ is ezen keresztül rendel étkezést, akkor itt is szintén létre kell
hozni a törzsállományt.
Az étkezési igényt benyújtó – és karbantartó – intézmények a nagykiterjedésű optikai és mikrós hálózaton távoli
üzemmódban érik el a Hivatal szerverét és indítják a programot. Ott bejegyzik a törzsállományban bekövetkező
változásokat (pl. új igénylő, osztálymódosulás, étkezési csoport csere, kedvezmények változás, keletkezése,
étkezés lemondás stb.) Természetesen mindenki csak a saját intézményére nézve látja és módosíthatja az adatokat.
A központi konyha a saját székhelyén szintén eléri a programot. Itt tudja az igény listákat és adatsorokat előállítani.
Az étkezési díj beszedése a kialakított rendtől függően történhet a központi konyhán és a szolgáltatást igénybevevő
székhelyén. Ez utóbbi esetben a konyhai szolgáltató munkatársa az intézmény által biztosított munkaállomáson
léphet be a rendszerbe és nyomtathatja ki a számlát. A Gondozási Központ jogosult étkezési jegyeket is elfogadni
fizetőeszközként, melyet a rendszer képes kezelni.
A program főbb funkciói:
Rendelések egyedi és csoportos felvezetése
Rendelések elővezetése, jellemző adagszámok beállítása
Több étkezési nap rögzítésének lehetősége
Tömeges lemondások rögzítésének lehetősége
Partnerek, fizetőpartnerek, számlafeliratok
Utalásos és készpénzes számlák
Számlanyilvántartás, ÁFA kimutatás
Étkezési jegy/jegyek nyomtatása, adag és pénzügyi összesítések
Alkalmazási területek
Segítséget nyújt az általános iskolák, középiskolák, szakmunkásképző intézetek, kollégiumok, óvodák, kórházak,
szociális otthonok, egyéb étkeztetést végző intézmények, étkezési igények- elfogadásával, nyilvántartásával, az
adag- és pénzügyi elszámolások elvégzésével, az étkezési jegyek, számlák elkészítésével kapcsolatos feladatok
területén.
8.
Az oktatási intézmények az eddigi rendszer, munkamenet alapján megállapítják az étkezési kedvezményre
való jogosultságot és nyilvántartják az étkezést nyilvántartó program alapján az étkezésben résztvevőket. A
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fenntartó az oktatási intézmények adatszolgáltatásai alapján megigényli az állami normatívát és el is számol vele.
A fenntartó a megigényelt étkezési normatívát önkormányzati támogatásként átadja a Térségi Szociális Gondozási
Központnak.
A diákétkeztetés a Térségi Szociális Gondozási Központnál kötelezően ellátandó alapfeladatként jelenik meg és
kerül beépítésre, az intézmény alapító okiratába (Intézmény Társulási ülés 2011. április 27.).
9.
Az átszervezés következtében az intézményeknél az alábbi létszám átcsoportosításokra kerül sor, mely
beépítésre került az intézmények éves költségvetésébe.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola:
az intézmény tálaló konyháján fog dolgozni 3 fő,
a Térségi Szociális Gondozási Központ főző konyháján fogdolgozni az intézményből: 1 fő szakács,
1 fő munkaviszonya megszűnik végkielégítéssel (nem vállalta a felajánlott lehetőséget), 2 fő 40 éves
munkaviszony miatt nyugdíjba vonul.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
az intézmény tálaló konyháján fog dolgozni 3 fő, és 1 főt fel kell venni,
a Térségi Szociális Gondozási Központ főző konyháján fogdolgozni az intézményből: 1 fő szakács és
2 fő konyhai kisegítő,
2 fő takarítói munkakörbe fog tovább dolgozni az intézménynél.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
az intézmény tálaló konyháján fog dolgozni 2 fő(8-8 órában) és 2 fő(4-4 órában)
a Térségi Szociális Gondozási Központ főző konyháján fogdolgozni az intézményből: 1 fő
élelmezésvezető és 1 fő konyhai kisegítő.
10.
Az oktatási intézmények a tálaló konyhájukra vonatkozó működési engedélyt be kell szerezni 2011. május 1.
napjáig.
11.
Az átszervezési folyamatban kidolgozásra kerül 2011. május 1-re a konyák működésével kapcsolatos
minőségirányítási rendszer, mely jogszabályi előírás és az esetleges problémák, panaszok felvetésre-megoldásra ad
lehetőséget.
- A Térségi Szociális Gondozási Központ már rendelkezik a főző konyhára és a saját melegítő konyháira vonatkozó
minőségirányítási szabályozással
- Az oktatási intézményeknek a tálaló konyháikra vonatkozó minőségirányítási szabályozást ki kell dolgozni.
A Bizottság Elnöki Mukacsoport a tájékoztatót elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő - testületnek az alábbiak
szerint:
Az általános iskolákban a tálaló konyhákon valósulna meg a Térségi Szociális Gondozási Központ főzőkonyhájáról
biztosított étkeztetés.
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálaló konyhájának üzemeltetését felülvizsgálja olymódon,
hogy árajánlatokat kér - VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Körös Étterem,
Fészek Panzió - egy éves időtartamra szóló étkezési költségek megjelölésével az intézmény tanulói, dolgozói
részére.
A Körös Szálloda és Étterem beadványa az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az intézmények konyhai szolgáltatásáról szóló tájékoztatót a leírtak
alapján vitassa meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az alábbi módosítással javasolja elfogadni a döntést:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyhák
átszervezését 2011. május 1-től az alábbiak szerint kívánja megvalósítani:
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda tálaló konyháin történik az étkeztetés a Térségi Szociális
Gondozási Központ főző konyhájának szolgáltatásával.
-A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálaló konyhájának
üzemeltetését felülvizsgálja olymódon, hogy árajánlatokat kér - VM ASzK,
Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Körös
Étterem, Fészek Panzió - egy éves időtartamra szóló étkezési költségek
megjelölésével az intézmény tanulói, dolgozói részére.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és

A Bizottság az alábbi módosítással javasolja elfogadni a döntést:
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Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyhák
átszervezését 2011. május 1-től az alábbiak szerint kívánja megvalósítani:
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda tálaló konyháin történik az étkeztetés a Térségi Szociális
Gondozási Központ főző konyhájának szolgáltatásával.
-A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálaló konyhájának
üzemeltetését felülvizsgálja olymódon, hogy árajánlatokat kér - VM ASzK,
Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Körös
Étterem, Fészek Panzió - egy éves időtartamra szóló étkezési költségek
megjelölésével az intézmény tanulói, dolgozói részére.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a döntési javaslatot kettő igen, három tartózkodás mellett nem
javasolja elfogadásra.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a napközi konyhák működésének átszervezéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napközi konyhák működésének
átszervezéséről szóló tájékoztatót.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyák átszervezését 2011. május 1-től az alábbiak
szerint kívánja megvalósítani:
- A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda tálaló konyháin történik az étkeztetés a Térségi Szociális Gondozási Központ főző
konyhájának szolgáltatásával.
3.
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tálaló konyhájának üzemeltetését felülvizsgálja olymódon,
hogy árajánlatokat kér - VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Körös Étterem,
Fészek Panzió - egy éves időtartamra szóló étkezési költségek megjelölésével az intézmény tanulói, dolgozói
részére. A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatokról a májusi ülésen dönt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának
felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosítja az átmeneti rendelkezés és az alábbi törvényi
módosítások következtében:
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht.92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
Az előterjesztés 1. számú melléklete részletesen tartalmazza a változásokat, mely a döntési javaslat szerves részét
képezi.
A változást követően a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirata, a 2. számú mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

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

A Bizottság a javasolja a képviselő-testületnek az alapító
okirat módosításának elfogadását.

Döntési javaslat
"A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú
melléklete alapján a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirat módosítását megismerte,
elfogadja és dönt az alapító okirat módosításáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
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1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5)
bekezdése alapján, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §ban fogaltak alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:
az alábbiak szerin módosul:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5)
bekezdése alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:
2.Az alapító okirat 4.1 pontja
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
Szakfeladat szám: 2009. évben 802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt évfolyamos képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-,
beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Szakfeladat szám: 2009. évben 802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés,
oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-,
beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
¨
854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
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55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben
- 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
- 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- 805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
¨
4.1.5. Diáksport
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 924000 TEÁOR szám: 9240
Szakfeladat szám: 2009. évben 924036 Diáksport
Szakfeladat szám: 2010 évtől 931204 Diáksport
4.1.5.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
Szakfeladat szám: 2009. évben 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
4.1.6. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
4.1.7. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
az alábbiak szerin módosul:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt évfolyamos képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-,
beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-,
beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
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Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
¨
853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
¨
854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
¨ 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
¨
4.1.5. Diáksport
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 924000 TEÁOR szám: 9240
Szakfeladat szám: 2010 évtől 931204 Diáksport
4.1.6.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
3.Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1. Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
¨
85593 Egyéb felnőttoktatás
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
4.2.2.Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 Oktatásban résztvevők, dolgozók étkeztetése
¨
562913 – Iskolai intézményi étkezés
¨
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakfeladat szám: 563000 Italszolgáltatás, egyéb vendéglátás
4.2.3. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
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Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz. működési
engedély alapján.
4.2.4. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
az alábbiak szerin módosul:
4.1.7 Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
¨
85593 Egyéb felnőttoktatás
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
4.1.8.Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 Oktatásban résztvevők, dolgozók étkeztetése
¨
562913 – Iskolai intézményi étkezés
¨
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakfeladat szám: 563000 Italszolgáltatás, egyéb vendéglátás
4.1.9. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz. működési
engedély alapján.
4.1.10. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
4. Az alapító okirat 4.3. pontja
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerin módosul:
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4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szervműködési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás körzete
az alábbiak szerin módosul:
5./ A költségvetési szervműködési köre
Közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás körzete
6. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerin módosul:
7./ A költségvetési jogállása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Tervezet
Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5)1 bekezdése alapján 2a KNER IMRE
GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
3

1./ A költségvetési szerv neve:
KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
4

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
5

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

6

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
7
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
8

Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben
résztvevők öt évfolyamos képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
- Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
9
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Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás,
képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.

853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító
képzések
 854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
10

Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

4.1.5. Diáksport
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 924000 TEÁOR szám: 9240
11
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Szakfeladat szám: 2010 évtől 931204 Diáksport
4.1.6.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
12

Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban
tanulók számára
13
14

4.1.7. Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
 85593 Egyéb felnőttoktatás
Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat.

15

4.1.8. Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
16

Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 Oktatásban résztvevők, dolgozók étkeztetése

562913 – Iskolai intézményi étkezés

562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése

562917 – Munkahelyi étkeztetés
17

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakfeladat szám: 563000 Italszolgáltatás, egyéb vendéglátás
18

4.1.9. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül
folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz. működési engedély alapján.

19 20

, 4.1.10. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
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931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének
támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
21

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
22

5./ A költségvetési szerv működési köre
Közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás
körzete
23

.6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
24 25

, 7./ Költségvetési jogállása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.
26

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyoma Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1954.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
21
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolaegység:
Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. sz.
 Kollégiumi épület:
Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.


27

Varga Lajos Sportcsarnok épülete:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Tanuló létszám: 450 fő
 Kollégiumi férőhely: 90 fő
28
Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
 Oktatás: 9-12/13/15. évfolyam
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok
helyrajzi szám szerint:
Hősök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
29
Szabadság tér 1. szám Hrsz:1587
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles
kezelni és biztosítékként nem adhatja
Gyomaendrőd, 2010. március 30.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba. s.k.
jegyző

Záradék:
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2011.
(III.31.) Gye. Kt. számú határozatával 2011. március 31 hatállyal hagyta jóvá.
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Gyomaendrőd, 2011. március 31.
P.H.

Várfi András
polgármester

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készült átfogó értékelés elfogadása
Czikkely Erika önkormányzati intézmény vezető, Kis Éva, Kiss Ildikó, Tóthné Varga
Beáta
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Gyámhivatal). A Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi
önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhivatal javaslatait és
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza a tartalmi követelményeket az átfogó értékelés elkészítéséhez.
Elsőfokú gyámhatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. A gyámhatóság magába
foglalja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatal feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzat
jegyzője elsősorban a prevencióval összefüggő és az azonnali intézkedést igénylő ügyekben, míg a gyámhivatal a
felügyeleti és az ellenőrző ügyekben jár el.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások,
illetve gyermekvédelmi szakellátások valamint a hatósági intézkedések biztosítják.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala, - amely ellátja a jegyzői feladat- és hatásköröket is 1997. november 1. napjától működik, jelenleg 2 fővel. Az ügyintézők iskolai végzettségük főiskolai, illetve egyetemi.
A feladatot ellátó ügyintézők iskolai végzettségük, illetve korábbi szakmai tapasztalataik alapján megfelelő
hatékonysággal tudják a gyámhatósági feladatokat ellátni.
Gyomaendrőd körzetébe - gyámhivatali hatáskörben-, Hunya község is beletartozik.
Hatóságunk a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszűntetése érdekében együttműködik az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, így különösen a
védőnői szolgálattal, a házi orvossal, a házi gyermekorvossal, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így
különösen a családsegítő szolgálattal, a közoktatási intézményekkel, rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, a
pártfogó felügyelői szolgálattal, a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, munkaügyi hatósággal.
A gyámhatóság informatikai felszereltsége biztosított, az elmúlt év során új nyomtatót kaptunk.
Ügyiratforgalmi adatok:
Év
2009
2010

Főszám
469
456

Alszám
3433
3487

A gyámhatósági feladatok megosztása területileg történik: az egyik ügyintézőhöz tartozik az endrődi, nagylaposi,
öregszölői városrészek, valamint Hunya község, a másik ügyintézőhöz tartozik a gyomai városrész. A feladatok
megoszlása egyenletes. Az egyes ügyek rendkívül összetettek, egyes ügytípuson belül több hatósági döntés
meghozatala is szükséges.
A 2009-es évben a megtámadott döntések száma: 2, a 2010-es évben 4. Mindkét évben a fellebbezéseket
helybenhagyta a másodfokú gyámhatóság.
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Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Településünkön a születések száma 2009-es évben 115 fő volt.
Településünkön a születések száma 2010-es évben 91 fő volt.
A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18 éves korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18 éves korig

2009
326 fő
402 fő
1.078 fő
646 fő

2010
314
374
1216
624

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:
Gyvt),továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört
a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy nappali oktatás munkarendje
szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága, amennyiben:
a)
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg – 2010. évi
szabályozás szerint -:
aa)
családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
(2010. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
(2010. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és
23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a
25. életévét még nem töltötte be
b)
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek
közül a legjelentősebb az évi két alkalommal, július és november hónapban folyósított pénzbeli támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2009. és 2010. évben egyaránt 5.800,- Ft volt,
fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
A 2009. év december 31-i állapotot tekintve 484 családban élő 945 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, ebből 75 fő volt nagykorú tanuló, míg 2010. évben 568 családban élő 1043 gyermek volt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ebből 106 fő volt nagykorú tanuló.
A pénzbeli támogatás 2009. évben kifizetett összege (évi két alkalom, július és november hónapokban) 10.701.000,Ft, 2010. évben ez az összeg: 11.339.000,- Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény2009-2010. évi ügyiratforgalma:
Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2009
590
1479

Óvodáztatási támogatás
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2010
644
1626

A Gyvt. 2009. január 01. napjával vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési önkormányzat jegyzője annak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,a gyermek óvodai beíratását követően
pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege, amennyiben a gyermek
óvodai beíratására 2009. január 01. napját követően került sor, 2010. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
2010. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt.
A törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy első alkalommal
folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.
Településünk élt ezen lehetőséggel, ezért a 10/2009. (III. 05.) Gye. Kt. rendelet 12. §-a alapján az első alkalommal
járó óvodáztatási támogatást vásárlási utalvány formájában biztosítja a támogatásra jogosultak részére.
2009. évben 27 család 38 gyermeke, 2010. évben 32 család 46 gyermeke részesült óvodáztatási támogatásban,
2009. évben 620.000,- Ft, 2010. évben összesen 860.000,- Ft összegben. 2009. évben 15 szülő, 2010. évben
2 szülő kérelme került elutasításra, mivel nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, (pl.: a gyermek nem
halmozottan hátrányos helyzetű, még bölcsődei nevelésben vett részt).
Tárgyév június és december hónapjában vizsgálni szükséges a gyermek rendszeres óvodába járását. Amennyiben
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, gondoskodni szükséges a szülők
részére a támogatás kiutalásáról, mindaddig, amíg a gyermek óvodai nevelésben való részvétele megvalósul. A
támogatás fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
Óvodáztatási támogatás 2009-2010. évi ügyiratforgalma:
Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2009
43
85

2010
39
61

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó, gyermekek részére nyújtható pénzbeli
és természetbeni ellátás.
[A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások hatáskörét a Képviselő-testület a
Polgármesterre ruházta át.]
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
Az adhatóság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Azon gyermekek részesíthetők rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg;
§
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az öregségi nyugdíj összegét (2010. évben
28.500,- Ft/fő),
§
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők esetében az öregségi nyugdíj 150 %-át
(2010. évben 42.750,- Ft/fő),
és a támogatás alapjául elismert többletkiadása keletkezett.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
§
tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
§
felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
§
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
§
családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
§
családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási
díjának megfizetése.
§
magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, még a
jövedelmi viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek
Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
A fentebb ismertetettektől eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói, hallgatói
jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet
vásárlásához. A közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a
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Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét
(2010. évben: 28.500,- Ft x 2 = 57.000,-Ft).
Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege az adott időszakban érvényes
kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg (a kedvezményes – diák, nyugdíjas – havi bérlet
ára 2010. évben 450,- Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal 1.000,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig
terjedhet, - kivéve a bérlet támogatást -, de az egy gyermekre kifizetett összeg éves szinten nem haladhatja meg a
30.000,- Ft-ot, mely összeg magába foglalja a kedvezményes bérlet megváltásához nyújtott támogatási összeget is.
Egyedi elbírálás alapján a támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható. Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási- és gyógyszer utalvány.
2009. évben 529 gyermekrészére 5.982.950,- Ft, 2010. évben 597 gyermek részére 3.956.000,-Ft került kifizetésre
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként. 2009. évben 62 család, 2010. évben 79 család vonatkozásában
elutasításra került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem. Az elutasítások legfőbb oka, hogy a családban
az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő esemény
bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyiratforgalma:
Főszámon iktatott ügyirat:
alszámon iktatott ügyirat

2009
591
668

2010
549
1227

Szociális nyári gyermekétkeztetés:
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV. 22.) SZMM rendeletben
szabályozva lehetőséget és pénzügyi fedezetet (a felhasznált összeg 100 %-a visszaigényelhető az állami
normatívából) adott a településeknek nyári szociális gyermekétkeztetésre.
Ezen program keretében 2009. nyarán Gyomaendrődön 109 családban nevelkedő, 203 gyermek részére, 2010.
évben 77 családban nevelkedő, 198 gyermek gyermekenként napi 370,- Ft erejéig, 2009. évben 4.055.940,- Ft,
2010. évben 3.956.040,- Ft összegben nyújtott támogatást az önkormányzat, melegétel formájában. Az étkezési
lehetőség 2009. és 2010. évben egyaránt június 16. napjától augusztus 31. napjáig, - 54 munkanapon keresztül –
került biztosításra. A megállapított természetbeni ellátást a feljogosított gyermek, vagy szülei az arra kijelölt oktatási
intézmény napközi konyhájáról, 2010. évben a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődön található négy
Idősek Klubjából elvihette.
Szociális nyári gyermekétkeztetés 2009-2010. évi ügyiratforgalma:
Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2009
109
327

2010
93
286

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
A 0-23 éves korosztályú gyermekek jogosultak intézményi étkezési térítési díj kedvezményre. 50 %-os, illetve 100
%-os térítési díj kedvezményben részesülhet az a napközbeni étkezést igénybe vevő gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Bölcsődei, óvodai étkezési ellátás esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított gyermek 100 %os térítési díj kedvezményben részesül. Általános iskola 7. évfolyamáig 100 % kedvezmény, 8. évfolyamtól 50 %
kedvezmény illeti meg.
További, kedvezményre jogosító jogcímek: 50 % térítési díj kedvezményben részesülnek életkortól függetlenül az
alábbi gyermekek:
Tartósan beteg, vagy fogyatékos,
3 vagy többgyermekes család tagja,
Sajátos nevelési igényű.
(Megjegyzés: Ha egy gyermek több jogcímen is jogosult étkezési térítési díj kedvezményre, a kedvezmény
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halmozása nem lehetséges, és elsőbbséget élvez a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság érvényesítése.
Pl. egy gyermek tartósan beteg, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesül, akkor a bevett
gyakorlat szerint az oktatási/nevelési intézmény a gyermekvédelmi kedvezmény jogán járó kedvezményt biztosítja.)
Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők százalékos
megoszlása jogcímenként:
2009. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

59,18
43,72
33,83
46,65
40,05

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
3,35
7,52
4,66
5,52

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
18,37
10,46
12,41
13,12
12,17

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
8,33
8,77
12,10
13,89
11,49

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)

5,01
35,57
9,71

22,45
42,47
41,23
32,55

2010. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

56,25
37,72
32,26
52,78
38,63

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
2,08
4,39
7,26
3,05
5,48

2,07
30,28
7,33

33,33
49,12
46,31
37,07

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A Térségi Humánsegítő Szolgálat az előterjesztés mellékletében számol be a gyermekjóléti szolgáltatás és
családsegítés területén 2010. évben végzett tevékenységéről, mely beszámolót a Gyomaendrőd-HunyaCsárdaszállás Intézményi Társulás soron következő ülésén fog megtárgyalni. A pedagógiai szakszolgálaton belül
végzett tevékenységek közoktatási feladatok, e faladat teljesítéséről az önkormányzati minőségirányítási program
rendelkezése alapján mindig az adott oktatási év végével kell beszámolnia.
A beszámoló következő része csak a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos értékelést tartalmazza, mely az
átfogó értékelés tartalmi elemét képezi, azonban úgy gondoljuk, hogy ezen értékeléssel együtt átfogóbb képet nyújt
az intézmény működéséről a teljes beszámoló bemutatása.
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgálat működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló az 1997. évi XXXI.
törvény 39-40. §-a szabályozza.
A gyermekjóléti szolgáltatás 1998-tól került az intézmény alapító okiratába, azóta (1998. január 1.) folyamatosan
működik, jelenleg 3 fő családgondozó közreműködésével.
2006. szeptember 1-től közoktatási intézményfenntartó társulás keretében Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
önkormányzata működteti a szolgáltatást.
A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelmét, egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítését tartja a
legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság,
munkanélküliség, alkoholizmus) amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. Ezért egy probléma
felmerülésekor mindig az egész családnak próbálunk segítséget nyújtani, bevonva minden családtagot a segítő
folyamatba.
2009. évben Gyomaendrődön 137 család 262 gyermekét gondoztuk.
A gyermekek közül 189-et alapellátás, míg 73-at védelembe vétel keretében láttunk el.
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2010. évben a gondozottak száma valamelyest emelkedett, akkor 136 család 286 gyermekét gondoztuk. Ebből
alapellátás keretében 160, védelembe vétel keretében 88 gyermeket gondoztunk, átmeneti nevelésben van 34
gyermek, valamint 4 gyermek utógondozott.
A családjából kiemelt gyermekek szüleinél folyamatos családgondozást végzünk, annak érdekében, hogy a
gyermekek minél hamarabb újra visszakerülhessenek a vérszerinti családjukba.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység adatai a kezelt problémák típusa szerint (halmozott adatok):
A probléma típusa:
Problémák száma:
2009
2010
- Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
96
80
- Gyermeknevelési
97
104
- Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
9
26
- Magatartászavar, teljesítményzavar
64
32
- Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)
50
67
- Szülők vagy a család életvitele
59
60
- Fogyatékosság, retardáció
9
12
- Szenvedélybetegségek
51
27
Nagyobb arányú változást mutat a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség növekedése, ezzel
párhuzamosan a magatartás- és teljesítményzavar, valamint a szenvedélybetegségek arányának csökkenése.
A kezelt problémák többségének számában és arányaiban az évek alatt minimális az eltérés (10% alatti a gondozott
gyermekek arányában), ez szignifikáns változást nem jelez. A családgondozók a pszichológussal közösen
dolgoznak a családok problémáinak megoldásában.
2010. évben nem érkezett jelzés szociális válsághelyzetbe került kismama ügyében.
Utógondozás: négy gyermek esetében történt utógondozás, ennek során a gyermekek családjába való
visszailleszkedése, a családi elvárásoknak való megfelelés volt hangsúlyozott.
Hivatalos ügyintézésben 2010. évben több, mint 1400 alkalommal nyújtottunk segítséget (halmozott adat).
Az átfogóbb szakmai munka megszervezése érdekében intézményünk 2010. március 17-én Gyermekvédelmi
Tanácskozást szervezett a jelzőrendszer tagjainak bevonásával. A tanácskozást minden évben összehívjuk, ahol a
veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalkorúakkal
2009
2010
- Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
96
80
- Gyermeknevelési
97
104
- Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
9
26
- Magatartászavar, teljesítményzavar
64
32
- Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)
50
67
- Szülők vagy a család életvitele
59
60
- Fogyatékosság, retardáció
9
12
- Szenvedélybetegségek
51
27
Nagyobb arányú változást mutat a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség növekedése, ezzel
párhuzamosan a magatartás- és teljesítményzavar, valamint a szenvedélybetegségek arányának csökkenése.
A kezelt problémák többségének számában és arányaiban az évek alatt minimális az eltérés (10% alatti a gondozott
gyermekek arányában), ez szignifikáns változást nem jelez. A családgondozók a pszichológussal közösen
dolgoznak a családok problémáinak megoldásában.
2010. évben nem érkezett jelzés szociális válsághelyzetbe került kismama ügyében.
Utógondozás: négy gyermek esetében történt utógondozás, ennek során a gyermekek családjába való
visszailleszkedése, a családi elvárásoknak való megfelelés volt hangsúlyozott.
Hivatalos ügyintézésben 2010. évben több, mint 1400 alkalommal nyújtottunk segítséget (halmozott adat).
Az átfogóbb szakmai munka megszervezése érdekében intézményünk 2010. március 17-én Gyermekvédelmi
Tanácskozást szervezett a jelzőrendszer tagjainak bevonásával. A tanácskozást minden évben összehívjuk, ahol a
veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek beszámolnak az elmúlt évben a
gyermekvédelemben elvégzett munkájukról.
Intézményünk minden évben szabadidős tábort szervez az ellátási területén élő hátrányos helyzetű gyermekek
számára. 2010. júniusában 20 gyomaendrődi 10-14 év közötti gyermek vett részt a napközis táborban. A programok
között szerepeltek a kézműves, az egészséges életmódra nevelő, bűnmegelőzési, közlekedési ismeretek,
sportprogramok is.
Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása:
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2010-től együttműködési megállapodás keretében 1 fő helyettes szülő áll rendelkezésre, hogy a gyermekek átmeneti
gondozása biztosítva legyen. 2010-ben gyermek nem került elhelyezésre a helyettes szülőnél.
IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
Védelembe vétel
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek
fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe
veszi. A védelembe vétel a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében tett hatósági intézkedés. A gyámhatóság
döntése a célszerű és hatékony beavatkozás érdekében tartós, családgondozással is párosuló hatósági
felelősségvállalást jelent.
A jegyzői hatáskörből kiemeljük a védelembe vételt, mint az egyik legfontosabb területet. A 2009. évben több
védelembe vett kiskorú átmeneti nevelésbe került a szülők súlyos veszélyeztető életvitele miatt. Ezen családokra
jellemző, hogy több gyermeket (6-14) is neveltek. A 2010. évben elrendelésre kerülő védelembe vételi ügyekre is
jellemző, hogy az egyes családokban több gyermeket nevelnek (5-7fő). A védelembe vett családokban egyre
súlyosabb problémákkal találkozunk, a hátrányos helyzetű családokban a kilátástalanak vélt helyzet fokozta az
alkoholt fogyasztását és ezáltal még több probléma lépett fel a családok életében (anyagi ellehetetlenülés,
konfliktushelyzetek, bántalmazás). A védelembe vételi ügyek minden évben felülvizsgálatra kerültek. A
felülvizsgálatok eredményeképpen dominánsan a védelembe vételek fenntartására került sor. Azokban az
ügyekben, ahol több mint 2 éve volt folyamatban a védelembe vétel gyámhivatali hatáskörben eredménytelen
védelembe vételre irányuló felülvizsgálat történt, ez 15 kiskorút érintett.
Védelembe vett kiskorúak

2009.
62

2010
63

Iskoláztatási támogatás felfüggesztése:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi
LXVI. törvény 2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új
jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése.
Ennek értelmében „a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó
nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (családi pótlékot) nyújt”. Ha a gyermek nem teljesíti
tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői
gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra
után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek védelembe vételét.
Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői
gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket.
A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár.
Ideiglenes hatályú elhelyezés:
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy
önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a település önkormányzat jegyzője, a
gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság , a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a
gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél,
vagy ha erre nincs lehetőség a legközelebbi ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó nevelőszülőnél, vagy ha erre
sincs lehetőség gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezi el.
Ideiglenes hatályú elhelyezések
jegyzői hatáskörben
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A 2010-es évben jegyzői hatáskörben nem került elrendelésre ideiglenes hatályú elhelyezés.
V. A gyámhivatali hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok:
Ideiglenes hatályú elhelyezések
gyámhivatali hatáskörben
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Családba fogadásra részben a szülő indokolt távolléte (pl. külföldi munkavállalás), egészségi állapota, illetve más
családi okok miatt kerülhet sor. Feltétele a szülő kérelme, amihez a gyámhivatal hozzájárulhat. A gyermeket a
szükséges ideig a szülő által megnevezett család átmenetileg befogadja, feltéve, hogy ez a gyermek érdekében áll.
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Családba fogadáshoz történő
hozzájárulás
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A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti,
és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem
lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján
belül nem biztosítható.
Átmeneti nevelésbe vett kiskorúak
száma
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A gyermekek védelmének érdekében tett intézkedések vonatkozásában megállapítható mind az ideiglenes hatályú
elhelyezések, mind az átmeneti nevelések száma növekedő tendenciát mutatott 2006 és 2009 között. Ez a
tendencia fordulópontot mutat, az ideiglenes hatályú elhelyezések és az átmeneti nevelések száma is csökkent a
2010. évben.
A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság
megszüntette, a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője, a
gyermek ismeretlen szülőktől származik, a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és
személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem
helyezhető el leendő örökbefogadó szülőnél.
Tartós nevelésbe vett kiskorúak
száma
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Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után – kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták – a gyámhivatal
legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a
fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi
környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.
Elrendelt utógondozások száma
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A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére, - illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának
figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós
nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy a nappali
oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális
bentlakásos intézménybe felvételét várja. Az utógondozói ellátását a fiatal felnőtt – ha létfenntartását önállóan
biztosítani nem tudja – a 21. illetve – ha a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali
tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja - 24. életévének betöltéséig
kérheti.
Elrendelt utógondozói ellátások
száma
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Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt:
- az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
- a gyermektartásdíj megelőlegezéséről
Ezen támogatások a központi költségvetés terhére kerülnek megállapításra.
A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerül sor, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen megállapította,
azonban a kötelezett rendszeres jövedelmére vezetett behajtás átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó
személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a jogszabályban meghatározottakat.
A támogatás mértéke általában megegyezik a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj összegével,
azonban ettől el lehet térni, de az előlegezett összeg ekkor sem lehet kevesebb a bíróság által megállapított összeg
50%-ánál. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig,
legfeljebb azonban három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása - egy alkalommal - legfeljebb
további három évre ismételten elrendelhető. A kötelezett meghatározott kamattal együtt köteles az előlegezett
összeget az államnak megtéríteni.
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Gyermektartásdíj
megelőlegezésben részesülő
kiskorúak száma
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A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése emelkedő tendenciát mutat, ami rámutat a családok anyagi
helyzetének romlására is. A gyermeket nevelő szülő nem tudja nélkülözni a kötelezett fizetendő gyermektartásdíjat,
a gyermekek megfelelő ellátásának, gondozásának biztosításához.
Otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti, tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós
lakhatásának megoldását elősegítse. Támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább 3 éves megszakítás
nélküli nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. A fiatal felnőtt
kivételesen akkor is jogosult erre az ellátási formára, ha 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére árvasága
miatt került sor. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez és a fiatal felnőtt vagyoni viszonyaihoz
igazodik. A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek,
életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon
vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati
bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakás programban vagy lakáselőtakarékossági programban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű
törlesztésére. Indokolt esetben az otthonteremtési támogatás felhasználható a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal
felnőtt ellátását biztosító, vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátást biztosító bentlakásos szociális intézménybe
fizetendő egyszeri hozzájárulásra is. Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást
követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Otthonteremtési támogatásban
részesülő fiatal felnőttek száma
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Otthonteremtési támogatás iránti kérelmet több esetben nyújtottak be a gyámhivatalhoz, de nem került sor a
megállapításra, tekintettel arra, hogy a fiatal önerővel nem rendelkezett, hitelintézeti kölcsönt nem tudott igénybe
venni, és az otthonteremtési támogatás során megállapított összeg pedig kevés volt ingatlan vásárlásához, így az
eljárás vagy felfüggesztésre, vagy - a fiatal kérelmére - megszűntetésre került.
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
- megállapítja a gyermek családi és utónevét,
- hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához
és egyidejűleg eseti gondnokot rendel,
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 41.§-a alapján megállapítja, az ismeretlen
szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait.
Családi jogállás rendezése
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A családi jogállás rendezésére irányuló eljárások száma is emelkedett az elmúlt években. Egyre több gyermek
születik rendezetlen családi jogállással, valamint az előzetes apai elismerések száma is növekedett, amelyből arra
lehet következtetni, hogy többen vállalnak gyermeket házasságon kívül. A jelenleg kialakult társadalmi viszonyok
között a család, mint intézmény jelentősége csökkent.
Az örökbefogadással kapcsolatban:
- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozó alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
- dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról,
- elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
általi örökbefogadásához,
- dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
- dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
- kérelemre felvilágosítást adhat a vérszerinti szülő adatairól.
Az örökbefogadásra váróak száma minden évben meghaladja az örökbefogadható gyermekek számát. Az elmúlt
időszakban kevesebb születésszám és kevesebb lemondó nyilatkozat volt az örökbefogadáshoz. Az átmeneti
neveltek kiskorúak esetében lehetőség van az örökbefogadásra, azonban a hatályos jogszabályok ennek
lehetőségét rendkívül leszűkítik.
Pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
- a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
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- a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
- a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
- a gyermek örökbefogadásának felbontása,
- a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése és annak megszüntetése,
- a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
Feljelentést tesz:
- a gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása,
- a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt.
A 2009-es évben több esetben került sor kiskorú bántalmazása, veszélyeztetése miatti feljelentésre. A gazdasági
nehézségek, a családon belül növekvő feszültségek egyre inkább generálták az erőszakos cselekedeteket. A 2010.
évben nem került sor feljelentésre.
A szülői felügyeleti joggal kapcsolatban:
- dönt a gyermek és a szülő, illetve más jogosult személy kapcsolattartásáról,
- intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehatásáról,
- dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
- dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló
szülők nem jutnak egyetértésre,
- jóváhagyja a gyerek végleges külföldre távozására vonatkozó jognyilatkozatot,
- engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a
feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt,
- dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
- eljár a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben,
- engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő
foglalkoztatását.
Hatóságunk előtt egyre többen állapodnak meg szülői felügyeleti jog gyakorlásának kérdésében és egyre több
értesítést kapunk az illetékes bíróságtól gyermekelhelyezésre irányulóan. Ez is azt igazolja, hogy a család, mint
társadalmi egység jelentősége csökkent.
Kapcsolattartás:
A gyámhivatal hatásköre a kapcsolattartások szabályozására, újraszabályozására illetőleg végrehajtására irányul. A
gyermekétől külön élő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő
szülő vagy más személy pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. Mind a szülőknek, mind a
gyermekeknek törekednie kell válást követően is a szülő-gyermek kapcsolat fenntartásáról, mert a gyermek
érdekében az áll, ha továbbra is maga mellett tudhatja mindkét szülőjét.
A kapcsolattartás szabályozását elsősorban egyezség létrehozásával, tárgyalás megtartásával kell rendezni.
Kapcsolattartás formája, a folyamatos, és az időszakos kapcsolattartás. A szülőkön kívül jogosult a gyermekkel való
kapcsolattartásra a nagyszülő, a testvér, valamint - ha a szülő és a nagyszülő nem él, vagy a kapcsolattartásban
tartósan gátolva van - a gyermek szülőjének testvére és a szülőjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartási
kérelem elutasítására a kapcsolattartás korlátozására szüneteltetésére és megvonására kerül sor bizonyos
veszélyeztető magatartás gyakorlása folytán. A gyámhivatal hatáskörébe tartozik valamennyi kapcsolattartást
szabályozó határozat végrehajtása, tekintet nélkül arra, hogy az bíróság, vagy gyámhivatal hozta.
Kapcsolattartási ügyek
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A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban:
- a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
- ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
- irányítja és felügyeli a gyám, hivatásos gyám tevékenységét,
- felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, gondnokot,
- külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, eseti gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot,
az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel,
továbbá
megállapítja a munkadíjukat.
Gyámság alatt álló kiskorúak

2009.
75

2010
77

A korábbi évekhez képest a gyámság alatt álló kiskorúak száma növekedett, ez összefügg a megemelkedett
gyermekelhelyezésekkel, melyeket a családokon belüli veszélyeztető körülmények indokoltak.
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Gondnokság alatt állóak száma

2009.
49

2010
42

A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állóak száma csökkenő tendenciát mutat, tekintettel arra, hogy a
hatályos gyámügyi jogszabályok értelmében a gondnokolt állandó lakcíme határozza meg az illetékességet. Több
gondnokoltunk lett elhelyezve szakosított otthonban vidéken, illetve többen elhaláloztak.
A vagyonkezeléssel kapcsolatban:
- dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénz-vagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán
történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba,
biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezelésről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
- dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez
szükséges
jóváhagyásáról,
- rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében
kötelességüket nem teljesítik,
- elbírálja a rendszeres és eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
- közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával
kapcsolatos ügyekben,
- közreműködik a hagyatéki eljárásban.
Nyilvántartott vagyonos kiskorúk
és gondnokoltak száma

2009.
284

2010
246

Az ingatlan tulajdonnal kapcsolatos eljárások száma (adásvétel, megterhelés) a 2009-es és 2010-es években
jelentősen lecsökkent, tekintettel a kialakult gazdasági helyzetre, 2009-ben 11, 2010-ben 8 eset.
VI. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak bemutatása:
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 2010-es ellenőrzési tervében a 2 évet meghaladó
védelembe vétel felülvizsgálatával kapcsolatos gyámhivatali gyakorlat alakulásával kapcsolatos témavizsgálatot
végezte el.
.Az áttanulmányozott ügyiratokból megállapították, hogy az ügyintézők az újonnan bevezetett gyámhivatali hatáskör
tekintetében alapos lejárásokat folytattak le. A meghozott döntések a gyermekek érdekében állók voltak.
VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:
A prevenció keretében 2011-ben pályázati forrásból tervezi a Térségi Humánsegítő Szolgálat a Gyomaendrőd
területén élő és tanuló fiatalok számára ifjúsági információs iroda létrehozását, ahol programokat szerveznek, és egy
közösségi teret biztosítanak a fiatalok számára. A projekt során szabadidős és ismeretterjesztő programokat
szerveznek, és online lehetőséget biztosítanak a célcsoport számára beszélgetéshez, kérdések felvetéséhez,
válaszadáshoz. Megkereső ifjúságsegítő tevékenység során a helyi rendezvényeken mobil irodaként működnek.
Erősítik az ágazatközi együttműködést az ifjúságvédelem területén. Szakmai-módszertani kiadványt készítenek a
projektről.
VIII. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési koncepcióját, melyet a
2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek véleményezése után ismételten a testület elé került
elfogadásra.
Et alapján az eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen belül az
önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni kell. Ezek a körülmények az
alábbiakban foglalhatók össze:
1.)
Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési koncepció
2.)
Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.)
Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
minden lényeges dokumentum elérhető
4.)
Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a pályázati
lehetőségek, mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.)
Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
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6.)
Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet tisztaságát hivatottak
javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.)
Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció elkészült, figyelemmel
arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
Önkormányzati fenntartásban lévő szervezetek:
- Idősek gondozásával foglalkozó szerv
- Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szervek
- Vagyonőrzéssel kapcsolatos szervek
- Hatósági feladatot ellátó szervek
Az önkormányzat közigazgatási területén működő szervek:
-

Civil szervek
Rendvédelmi szervek

A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek központjában a Térségi
Humánsegítő Szolgálat áll. Az intézmény által ellátott feladatokban és az intézmény struktúrában nem történt
változás, de sikerült elérni, hogy a gyermekjóléti szolgálat saját dolgozóival látja el a feladatokat. Helyi szinten az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről
rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Humánsegítő Szolgálat koordinációs szerepét a települési gyermekvédelmi feladatokat
ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Támogatni kell az ifjúságvédelmi alap felosztásánál az olyan civil szervezeti kezdeményezéseket, melyek segítik
a fiatalok kulturált szabadidő eltöltését, figyelemmel a sport szervezetek támogatására is.
3.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a kábítószer fogyasztás
megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása érdekében a rendőrség, a közterületfelügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek bevonásával, különösen a késő esti órákban.
4.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon belüli erőszak
felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények (összesen 15 fő):
súlyos testi sértés: 1 fő,
könnyű testi sértés: 2 fő,
garázdaság: 1 fő,
zaklatás: 1 fő,
lopás: 8 fő,
önbíráskodás: 1 fő,
pénzhamisítás: 1 fő.
A 2010-es évben 1 fő gyermekkorú elkövető könnyű testi sértés bűncselekménye jutott a hatóság tudomására.
A lefolytatott eljárások során megállapítható, hogy az elkövetés okai elsősorban a családi körülményekben, a szülői
nevelés hiányosságaiban, devianciáiban keresendőek, illetve befolyásolja a családok egzisztenciális helyzete, illetve
egyéb körülményei is 8szülők iskolázottsága, stb.).
IX. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés keretében a
következő feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek részt (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció, stb):
2010. május 19. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 5. helyezést ért el. Ezen a
programon nagy létszámmal vettek részt a sportszervezetek,
2010. szeptember 15. napján megrendezésre került a diszkó balesetet szimuláló gyakorlat, mely
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületének a főszervezésében valósult meg. A rendezvény a 12-18 éves fiatalokat
célozta meg, a bemutatónak nagy sikere volt,
A „Gól-Suli” Alapítvány 2010-ben már 10. alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyermek labdarugó tornát
(Szaloncukor Kupát) 2010. 12. 04. napján,
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, a Színfolt
Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 35. alkalommal megrendezésre került a Besenyszegi Gyermeknap,
Az „Élet Másokért Közhasznú Egyesület” karácsony előtt megajándékozta a rászoruló gyomaendrődi
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családokat,
A TEMPLÁRIUS Alapítvány a Gyomaendrődi Asztaltenisz Klub fenntartója és működtetője minden pénteken
19.00 órától 23.00-óráig tartja meg az asztaltenisz és más játékos programjait (ping-pongozás, csócsózás, darts,
pókerezés), ahová várják a kulturáltan szórakozni vágyó fiatalokat.
Tájjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékelést a bizottsági és testületi beterjesztéssel
párhuzamosan megküldtük a Gyámhivatalhoz előzetes véleményezésre. A Gyámhivatal véleményéről tájékoztatni
fogjuk a Képviselő-testületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1.1. A gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó személyi feltételek
A gyermekjóléti szolgálatnál a 0-17 évesek számához, azaz a gyermekkorú
lakosságszámhoz kell igazítani az álláshelyek számát. Az alábbi táblázat ezeket a
demográfiai adatokat szemlélteti településekre bontva.

Év
Gyomaendrőd
2.707
2.627
2.545

2008
2009
2010

Hunya

Csárdaszállás

96
95
93

0-17 éves gyermekek
száma összesen

97
90
85

2.900
2.812
2.723

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám
irányszámai és létszámminimum normáit, azaz a családgondozók számát rendelet rögzíti.
1. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez
Ellátás

Munkakör/fő

1.

Gyermekjóléti szolgáltatás

a)

Gyermekjóléti szolgáltatási körzet
(700 fő gyermek)

családgondozó ................................................................................. 1 fő
– gondozotti létszám: a gondozási-nevelési terv szerint, adott
időszakban egyidejűleg családgondozásban részesülő 45
gyermek vagy 25 család

b)

Önálló gyermekjóléti szolgálat vagy
a gyermekjóléti szolg. feladatait is
ellátó családsegítő szolgálat, illetve
több célú intézmény önálló szakmai
egysége (3000 gyermek)

családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások) ................ 3 fő
– gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család

A végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően intézményünk gyermekjóléti
szolgálatánál 3 családgondozó látja el Gyomaendrődöt, Hunyát és Csárdaszállást. A
családgondozók száma megfelel a jogszabályban foglaltaknak.
A három településen a gondozott gyermekek száma: 286 fő.
Az egy családgondozóra jutó gyermekszám 2010-ben: 95 gyermek.
A gondozott családok száma az alábbiak szerint alakult ki 2010-ben:
A három településen a családok száma, amelyekben az ellátásunkba tartozó
gyermekek élnek: 136 család.
Az egy családgondozóra eső családszám: 45 család.
A foglalkoztatottak végzettsége megfelel a képesítési előírásoknak.
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1.2. A családsegítésre vonatkozó személyi feltételek
A családsegítés esetében az összlakosságszámhoz igazodóan kell meghatározni az
álláshelyek számát. Az alábbi táblázat az elmúlt három év ide vonatkozó demográfiai
adatait mutatja be, településekre bontva.

Év

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Lakosság összesen

2008

15.144

732

516

16.392

2009

14.972

741

505

16.218

2010

14.777

722

497

15.996

A személyes gondoskodás formáinak létszámnormái szintén szabályozottak, a
családgondozók számát a 1993. évi III. törvény végrehajtási rendelete szabályozza.
2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez
I. Alapszolgáltatások
3. Családsegítés
– családgondozó (2000–5000 fő lakosig, és 5000 fő lakos felett 5000 főre vetítve; ha a szervezetileg egy
egységben dolgozó családgondozók száma három vagy ennél több, akkor közülük vezető családgondozót kell
kinevezni) 1 fő
– szociális segítő vagy tanácsadó (30 000 lakosra vetítve) 2 fő

A jogszabályoknak megfelelve három családgondozó látja el a szolgáltatási
körzetünkbe tartozó településeket.
Szociális segítő munkakörben nem, tanácsadó munkakörben egy főt foglalkoztatunk.
A helyi igényekhez igazodóan tanácsadó pszichológus munkakört hozott létre a
fenntartó, 2006. szeptember 01-től.
A szakmai beszámolóban kitérünk a családgondozói munkakörben és a tanácsadói
pszichológus munkakörben foglalkoztatott személyek konkrét szakmai feladataira.
A dolgozók a képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkeznek.
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2. A CSALÁDSEGÍTÉS SZAKMAI MŰKÖDÉSE GYOMAENDRŐDÖN,
CSÁRDASZÁLLÁSON ÉS HUNYÁN
A többször módosított A szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 64. §-a
valamint az I/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 30. §-a alapján:
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítést
Gyomaendrődön, Hunyán és Csárdaszálláson:
-

3 családgondozó és
1 pszichológus látja el.

A fenntartó által az alapító okiratban meghatározott szolgáltatásaink a következők:


Az adósságkezelési szolgáltatás szabályait az 1993. évi III. tv. a szociális
igazgatásról, valamint az ehhez kapcsolódó 20/2003. (VIII. 12.) számú helyi
rendelet szabályozza.



Az 1993. évi III. törvény előírja - az aktív korúak ellátásán belül - a rendszeres
szociális segélyezettek számára az együttműködést a helyi rendeletekben
megjelölt intézményekkel.



Pszichológiai tanácsadást biztosít az intézmény az 1993. évi III. Szt. 64. § (4),
valamint az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 30.§ (2) alapján.



Az intézmény az 1993. évi III. Szt. 64. §, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 30. §-a értelmében látja el a családsegítés alapfeladatait.

Az ellátotti létszám 2010-ben családsegítés keretében 360 fő volt.
2.1. Adósságkezelési szolgáltatás
Gyomaendrődön adósságkezelési szolgáltatást 2004. január 1. óta nyújtunk.
A szolgáltatás szabályait az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról, valamint az
ehhez kapcsolódó helyi rendelet szabályozza.
Azok a gyomaendrődi lakosok vehetik igénybe a szolgáltatást, akiknek van:
•
•
•
•

legalább 6 havi tartozása, melynek összege
meghaladja az 50.000 Ft-ot, és
a családban az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint az öregségi
nyugdíjminimum 150%-a (egyedülálló esetén 200%-a)
a településen elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban laknak.
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Figyelembe vehető adósságok:
• lakhatási költségekhez tartozó
csatornadíj)
• közös költség hátralék
• lakbérhátralék

közüzemi

díjtartozás

(gáz,

áram,

víz,

A tanácsadást a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál szakmailag felkészült, speciális
ismeretekkel rendelkező tanácsadó végzi, aki a szükséges tanfolyamot elvégezte.
Az önkormányzat rendelete az adósságkezelési folyamat előkészítését is a
tanácsadó feladatai közé sorolta.
Ennek alapján a kliens először nálunk jelenik meg. Ekkor a tanácsadó előzetesen
felméri a körülményeket: tartozás mértéke, időtartama, jövedelmi helyzet és vagyoni
viszonyok. Ha az ügyfél az előzetes felmérés alapján jogosult a támogatásra, a
tanácsadó által adott nyomtatványon kéri a szolgáltatótól a hátralékaira vonatkozó
igazolást. Kérelem benyújtására abban az esetben kerül sor, ha az ügyfél megfelel a
feltételeknek.
A kérelem pozitív elbírálása után a kliens együttműködési megállapodást köt az
adósságkezelési tanácsadóval, és rendszeresen, minden hónapban bemutatja a
részletek, valamint az aktuális havi számlák befizetését igazoló csekkeket. Ezen kívül
háztartási naplót vezet, melyet szintén be kell mutatnia.
2010. december 31-i adatok szerint adósságkezelésben részesült 184 család.
Az alábbi diagram mutatja be az utóbbi 4 évben adósságkezelésben részt vevők
számát.

Megfigyelhető, hogy nagyon jelentős az emelkedés, és ez valószínűleg 2011-ben is
folytatódni fog. A gazdasági helyzet mellett az is előrevetíti az emelkedést, hogy
2010. január 1-től az ügyfél a sikeres adósságkezelést követően 6 hónap elteltével
újabb adósságkezelésben vehet részt. 2010. előtt ez az időtartam 12 hónap volt.
Az adósságkezelésnél ügyfélnek az a családtag tekintendő, aki a támogatást kapja,
azaz akinek a nevén a számla van.
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A következő tábla mutatja a kliensek kor és nem szerinti megoszlását.

Természetesen ennél a támogatási formánál kliens nem lehet 18 éven aluli személy.
Jellemzően legtöbben az aktív korosztályból vannak, minimális a nyugdíjasok
aránya, bár itt is megfigyelhető, hogy a számuk évről évre emelkedik.

A gazdasági aktivitás szerinti megoszlásánál megfigyelhető, hogy magas az
álláskeresők illetve az inaktív keresők aránya. Ami viszont régebben nem volt
jellemző, 2010-ben az adósságkezelésben részesülők több, mint 65%-a aktív kereső.
Tavaly ez az arány 35% volt. Ezeknél a családoknál jellemző, hogy deviza alapú
hitelt vettek fel ház vásárlására vagy felújítására, és mivel megpróbálják a hitelt
rendezni, így elmaradnak a közüzemi számlák befizetésével. Ezen kívül tavaly
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nagyon sokan dolgoztak közcélú illetve közhasznú munkán, ők is az aktív keresők
között szerepelnek.

Ezen a grafikonon látható, hogy legtöbben házastársi, élettársi kapcsolatban élnek,
és egy vagy több gyermeket nevelnek. Magas még a gyermeküket egyedül nevelők
aránya.

Az iskolai végzettség szerinti megoszlásnál megfigyelhető, hogy a kliensek több mint
fele csak 8 általános osztályt végzett. Jellemző, hogy alacsony végzettségük miatt
nehezen kapnak munkát, így transzfer jövedelmekből élnek, emiatt nem marad
elegendő pénzük a számlák kifizetésére. 2010-ben először jelent meg főiskolát
végzett kliens adósságkezelésben.
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Tény, hogy 2008. évről (105 fő) 2009. évre (150 fő) 30%-kal nőtt az
adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma. 2010-re a növekedés
valamivel több, mint 20 % (184 fő). Ez az emelkedő tendencia várhatóan továbbra is
megfigyelhető.
2010-ben a maximálisan adható támogatás 300.000 Ft-ra emelkedett. Az
ügyfeleknek jövedelemtől függetlenül 50% önerőt kell vállalniuk. 2010-ben nem volt
olyan, aki vállalta az egyösszegű visszafizetést, ennek valószínűleg az is az oka,
hogy megszűnt a 25%-os önerő lehetősége.
11 főnek meg kellett szüntetni a támogatást és a felvett támogatás visszafizetésére
kellett kötelezni őket, mivel fizetési kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Ez a
létszám a támogatásban részesítettek 6%-a.
Jellemző adósság a villanyszámla tartozás. Többnyire 12 hónapig tart egy-egy
személy támogatása, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama maximum 18
hónap lehet. A legtöbb ügyfélnek 100.000.-150.000.-Ft között van a tartozása, de
előfordult a tavalyi évben két alkalommal 800.000.- Ft feletti tartozás is.
A 2010-ben nyilvántartott ügyfelek közül 29 fő volt, akik már másodszorra, és négy
ügyfél akik már harmadik alkalommal igényelték a támogatást. 2009-ben 15 fő
igényelte másodszor, és két fő harmadszor a támogatást. A növekedés oka, hogy
2010. január 1-től sikeres adósságkezelés után 6 hónappal igényelhető újabb
támogatás. Előtte ez az időtartam 12 hónap volt. Sok ügyfél eleve számít az újra
igényelhetőségre és emiatt nem fizeti a számláit.
Összességében elmondható, hogy egyre nő a szolgáltatást igénybevevők száma.
Megfigyelhető, hogy már nem csak a legszegényebb rétegek, hanem az alsóközépréteg is fizetési nehézségekkel küzd, gyakran a deviza alapú hitelek törlesztő
részletének drasztikus emelkedése miatt.
2.2. Együttműködés rendszeres szociális segélyezettekkel
Intézményünk, a Térségi Humánsegítő Szolgálat együttműködésre kijelölt szervként
működik a rendszeres szociális segélyben részesülők számára. Az 1993. évi III.
törvény és mindhárom település Képviselő-testületének helyi rendelete előírja a
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére a beilleszkedési
program megvalósítását.
A települési önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott, keresőtevékenységet
nem folytató és a jövedelmi viszonyok alapján jogosult személyek részére
rendszeres szociális segélyt állapít meg. A segély folyósításának egyik feltétele, hogy
a jogosult vállalja az együttműködésre kijelölt szervvel az együttműködést.
Klienseinknek a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15
napon belül fel kell keresnie intézményünket, és a családgondozó személyre szabott
beilleszkedési programot kell, hogy kidolgozzon az érintett vonatkozásában,
természetesen szem előtt tartva az egyén készségeit, élethelyzetét mentális és
szociális helyzetét.
A megváltozott jogszabályi előírás miatt jelentős számban csökkent a kliensszám, így
ez már lehetőséget teremt arra, hogy az együttműködésre kötelezett ügyfelekkel
hatékony, a szociális munka eszközeinek alkalmazásával egyéni esetkezelés és
szociális csoportmunka valósuljon meg a segítő folyamat során. Az eddigi évek
tapasztalata szerint nehéz volt a túlterheltség miatt megvalósítani a segítő
tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges összes feltételt.
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A segítő folyamat egyéb elemeiben nem változott, a leglényegesebb változás, hogy a
jogszabályban lerögzített - a legalább 90 naponkénti- kötelező kapcsolattartásnál
jóval gyakrabban, 4 hetente lehetőség nyílik a kliensekkel való találkozásra. Ennek
érezhetően pozitív előjelei vannak, hiszen a sűrűbb találkozások alkalmával jobban
lehetőség nyílik a kliensek számára olykor megoldhatatlannak hitt problémák
megoldására, életvezetési tanácsadásra, illetve az alkalmi munkavállalással
kapcsolatos tudnivalók ismertetésére egyaránt.
A klienseinkkel való első találkozáskor megtörténik a tájékoztatás a beilleszkedési
program részleteiről, illetve írásbeli együttműködési megállapodást kötünk a program
tartalmi elemeit lerögzítve.
A gondozás folyamatában a klienseinkkel közösen tárgyaljuk át a lehetőségeket,
illetve igényük és szükségleteik szerint a kötelező megjelenéseken kívül bármikor
felkereshetik intézményünket, amivel élnek is az egyének.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján megállapítható, hogy a beilleszkedési program
részeként szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségüknek
szívesen tesznek eleget, együttműködés hiánya miatt megszűntetett esetek száma
elenyésző.
A segélyezettekkel való beilleszkedési program személyre szabott készség és
képességfejlesztő tanácsadást, hivatalos ügyekben való segítségnyújtást, pszichés
támogatást, illetve ha szükséges, akkor más ellátásba eljutáshoz való
segítségnyújtást egyaránt jelent, a személy egyéni kondícióitól függően.
A program az egyéni esetkezelésen kívül csoportos foglalkozásokat is magában
foglal.
A 2010-es évben 47 együttműködésre kötelezett RSZS személy fordult meg a
Térségi Humánsegítő Szolgálatnál, a három településen együttesen. Ez a szám nem
volt állandó az egész évet tekintve, az ügyfelek közül voltak, akiknek csak rövid ideig
kellett, hogy együttműködjenek velünk, mert az ellátás időtartamát tekintve nem
érintette az egész évet.
Vannak akik a jogszabályi előírásoknak megfelelő szolgálati idővel rendelkeztek és
más, nyugdíjszerű ellátáshoz segítettük juttatni az ügyfeleinket. Sajnos az elsődleges
munkaerőpiacon való munkaviszony létesítése miatt összesen csak 4 kliensünk
esetében szűnt meg a segély folyósítása, ez hűen tükrözi ezen korosztály munkaerőpiaci helyzetét és esélyeit. Intézményünk tapasztalata, hogy az 55 évet betöltött
ügyfeleink nagy része nincs tisztában a már meglévő, az eddigi munkaviszonyaiból
származó nyugdíjszámítás alapját képező szolgálati idejével, illetve ezen
jogviszonyok tényleges meglétével.
Az elmúlt évek tapasztalataihoz mérten, nagyobb számban jelentkeznek ügyfeleink
között a közüzemi számlákat érintő fizetési nehézségek, ennek függvényében a
szolgáltatók felé forduló részletfizetési kérelmek száma illetve az adósságkezelési
szolgáltatás irányába elküldött kliensek száma jelentős mértékben megnőtt.
Intézményünkben létezik egy álláskereső faliújság, amelyen a Munkaügyi Központ
által meghirdetett állásokat függesztjük ki, hogy klienseink hozzánk betérve bármikor
tájékozódhassanak a legaktuálisabb betöltethető munkakörökről.
Az 55 évet betöltött klienseink elsődleges hozott problémája a hátrányos munkaerőpiaci helyzetből származtatható, illetve azon kliensek között, akik hosszabb ideje
munka nélkül élnek, más halmozódott problémák is jelentős életminőségben
jelentkező hátrányokat generálnak.
Klienseink együttműködésén nem érzékelhető, hogy jogszabályi előíráson alapuló
együttműködési kötelezettség terheli őket. Szívesen és bizalommal fordulnak
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intézményünkhöz. Az elmúlt évben változott jelentős mértékben a korstruktúra a
segélyben részesülők vonatkozásában, amióta kizárólag az 55 évnél idősebb
ügyfelek jelentik ezt a klienskört. Ennek ismeretében az eddigi évek gyakorlatához
képest a beilleszkedési program tartalmi részei illetve a csoportfoglalkozások
modulelemei is korspecifikus formában kellett, hogy változzanak. Prioritást kell a
továbbiakban is, hogy élvezzen az elsődleges munkaerő-piaci esélyek javítása, de az
idősebb kliensek vonatkozásában jelentős szerepet és hangsúlyt kell kapnia az
egészségi állapot megőrzésére, javítására, a gazdaságos háztartásvezetésre,
pénzkezelésre illetve az egyszerűsített foglalkoztatásban való részvételre való
motivációnak.
2.3. Pszichológiai tanácsadás
A 2010-es év folyamán 108 fő kereste fel az intézmény pszichológusát. Közülük
51 régi, 57 új kliens. A régi kliensek között több olyan is van, aki évek óta
folyamatosan igénybe veszi ezt a szolgáltatást, többségük azonban – a probléma
súlyosságától függően – 3-6 hónapig jár pszichológushoz. A célzott terápia mellett
tanácsadás is folyik, amikor első sorban gyermeknevelési és kapcsolati problémák
megoldásában segítünk 1-2 alkalmas találkozások keretében.
A kliensek 2/3 része nő, ez országosan jellemző megoszlás. A nők sokkal
könnyebben osztják meg személyes problémáikat másokkal, a segítséget is
könnyebben kérik, szívesebben fogadják. A férfiak jellemzően igyekeznek egyedül
megoldani problémáikat, szerintük a panaszkodás, segítség kérése a gyengeség
jele. Míg az iskolás korosztályból lényegesen több a fiú – elsősorban magatartási
problémáik miatt-, addig a felnőtteknél a férfiak aránya negyede sincs a nőkhöz
képest.
A pszichológusnál megforduló kliensek fele-fele arányban kerülnek ki a gyermekek
és a felnőttek közül. A családsegítő pszichológusa elsősorban kamaszokkal és fiatal
felnőttekkel kerül kapcsolatba. A hozzá irányított fiatalabb gyermekek a gondozott
családokból kerülnek ki. Az óvodások, általános iskolások ellátását a nevelési
tanácsadó pszichológusa végzi.
A kliensek közel fele az intézmény családgondozói által ellátott családok tagjai
közül kerül ki. Sok fiatalt irányítanak hozzánk az iskoláktól is, melyekkel
együttműködésünk igen szoros és eredményes. Évente több beteg érkezik orvosi
ajánlásra, pszichiátriai problémái utókezelésére. Nagy számban veszik igénybe a
szolgáltatást olyan 20-45 év közötti felnőttek is, akik önként, saját maguk keresnek
megoldást problémáikra.
A hozott problémák az elmúlt években lényegében nem változtak: 40%-ban
családi, kapcsolati – párkapcsolati problémák fordulnak elő. Sok az italozó, agresszív
házastárs; az idegileg kimerült, gyermekei ellátására is alig képes anya; az anyagi
gondoktól fuldokló, és tehetetlenségében egymást gyötrő szülő. A pánikbetegség,
depresszió előfordulási aránya lassan, de folyamatosan nő. A sok lelki és viselkedési
probléma hátterében több ok is áll, ezek között a legjellemzőbb a munkanélküliség és
az anyagi ellehetetlenülés. Az ilyen ügyfelek nagy része képzetlen, vagy nem
rendelkezik olyan szakmával, melyben el is tudna helyezkedni. Viszonylag kevesen
vannak köztük, akik szívesen vállalnak képzést, iskolába járást a jobb megélhetés
reményében. Egyesek elfásulnak, mások idegileg omlanak össze, sokan az italban
vagy a játékgépben keresik a megoldást. Mindez olyan súlyos függőséghez vezet,
mely csak súlyosbítja az egyébként is fennálló egzisztenciális problémákat, és még
reménytelenebbé teszi a boldogulást. Ezek a gondok a gyermekeket fokozottan
érintik sajnos több esetben is a gyermekek családból történő kiemelésére került sor.
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Ilyenkor a családot kell olyan mértékben megerősítenünk, segítenünk, lelkileg
támogatnunk, hogy a gyermekek hazakerülhessenek. A kamasz korosztálynál
továbbra is jellemzőek a viselkedési- és teljesítményproblémák; szülő-gyermek-, ill.
párkapcsolati konfliktusok. Rendkívül fontos, hogy minden gyermek találjon egy olyan
felnőttet, akihez bizalommal fordul, aki őszinte figyelemmel kíséri a sorsát és
tanácsaival segíti, ha szükséges. Ez elsődlegesen a család feladata lenne, de egyre
nő a hagyományos szerepét betölteni képtelen családok száma.
Az elmúlt években a pszichológus tevékenysége egyre ismertebb és
elfogadottabb lett városunkban. Sok felnőtt számára az ingyenes ellátás hatalmas
segítséget jelent, ugyanis többségük nincs olyan helyzetben, hogy fizetni tudna érte.
2.4. Családsegítés alapfeladata
Önkéntes alapon a családsegítő szolgáltatást 2010-ben 21 család vette igénybe.
-

-

Megfigyelhető, hogy a szolgáltatást igénybevevők háromnegyede nő, ez abból
adódik, hogy a családoknál jellemzően a nők intézik a hivatalos ügyeket.
A családsegítést igénybevevők jellemzően inaktív keresők, magas köztük az
egyedül élők aránya.
A családsegítést önkéntes alapon igénybevevők közül magas az idős korúak
aránya is. A mi látókörünkbe került időskorúak nem igényelnek ellátást a
Térségi Szociális és Gondozási Központtól. Ennek oka sokszor az, hogy az
intézményes ellátást nehezen fogadják el a kliensek a kor előrehaladtával. A
két intézmény jó szakmai kapcsolatot ápol, egy-egy konkrét eset kapcsán a
kliens érdekeit szem előtt tartva közösen döntünk és a megbeszéltek szerint
járunk el. Ha szükségesnek látjuk írásban is tájékoztatjuk egymást. Ilyen
esetekben a hivatásos gondnokkal is együttműködünk. Az alapszemlélet itt is
az, hogy a kliens lehetőségeihez igazítsuk a saját segítő tevékenységünket.
A családsegítést igénybevevők iskolai végzettsége 85%-ban alacsony, a
hivatalos ügyeik intézését ők tudják a legnehezebben megoldani, nekik van
szükségük leginkább a segítségre.

Fontos tisztázni a hozott probléma fogalmát. A kliens egy adott problémával érkezik,
amit megoszt a családgondozóval, ezt nevezzük hozott problémának. A
családgondozás folyamán később kiderülhetnek más problémák, illetve mélyebb
alapproblémák, és azt kell kezelni. Előfordul, hogy teljesen más jellegű lesz az
esetkezelés, mint amit a hozott probléma alapján várni lehetett volna.
Gyakori a családi-kapcsolati típusú probléma. Ennek oka a magas munkanélküliség,
az életszínvonal csökkenése, a családok anyagi nehézségei, ezáltal növekszik a
deviancia (alkoholfogyasztás, játékszenvedély).
Említést érdemel a
gyermeknevelési típusú probléma. Az egyre nehezebb megélhetés, a kapcsolati,
életviteli problémák következtében a gyermekekre kevesebb időt fordítanak, pedig a
deviáns viselkedések elkerülése érdekében szükséges a folyamatos kontroll és
tanácsadás.
Azoknál a családoknál, ahol nagyon alacsony az iskolai végzettség, szükség van
állandó kapcsolattartásra, ahhoz, hogy a számlák mindig be legyenek fizetve, a
hivatalos ügyeiket elintézzék. Sok esetben a szolgáltatóktól, hivatalokból kapott
leveleket közösen kell értelmezni.
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3. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE GYOMAENDRŐDÖN,
CSÁRDASZÁLLÁSON ÉS HUNYÁN
A gyermekjóléti szolgálat működését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39-40. §-a szabályozza.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
gyermekjóléti
szolgálata
alapellátást nyújtó intézmény. Alapító és fenntartó szerve
Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulása.

gyermekjóléti
Gyomaendrőd-

A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének
elősegítéséhez,
a
veszélyeztetettség
megelőzéséhez
és
a
kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgálat elsődleges „ügyfele” a gyermek, a szolgálat az ő érdekében
jár el, az ő érdekeit képviseli, és a segítés is ezt a célt szolgálja.
A szolgálatnak kiemelkedő szerepe van a gyermekvédelmi feladatok ellátásában,
amely nem csupán szolgáltató funkció, hanem szorosan kapcsolódik a hatósági
munkákhoz is, ugyanakkor működése nem hatósági jellegű, hanem segítő
tevékenység.
Az alábbi táblázat mutatja be a szolgálatnál gondozásban lévő gyermekek életkor és
nem szerinti megoszlását.
Nem és
kor
szerinti
megoszlás

0-2 év
3-5 év
Fiú 6-13 év
14-17 év
Fiúk összesen
0-2 év
3-5 év
Lány 6-13 év
14-17
Lányok
összesen
Mindösszesen

Alapellátásban
történő gondozás

Gondozási típus
Átmeneti nevelt
és
Védelembe
Utógondozás,
vétel
szakellátásból
kikerült gyermek

Összesen

5
10
42
16
73
6
7
40
34

3
5
18
20
46
2
4
21
15

1
3
11
6
21
2
2
7
6

9
18
71
42
140
6
17
4

87

42

17

114

160

88

38

286

Családok
száma

136

A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma az elmúlt években közel
azonos. Mivel csökkent az itt élő gyermekek száma, ez valamelyest növekedést
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jelent valójában, de elmondhatjuk, hogy a gondozott gyermekek száma nem nőtt
jelentősen. 286 gyermek tartozott a gondozásunkba, mely 136 családot érint. 2010ben 10 család 34 gyermeke élt a szakellátásban.
Lebontottuk a
településekre.
Ellátott
település

Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
Összesen

gyermekjóléti

0-2 éves

szolgálat

3-5 éves

gondozási

tevékenységét

6-13 éves

14-17 éves

az

ellátott

Összesen

Gyermekek száma

18
1
0
19

27
3
1
31

124
11
4
139

87
8
2
97

256
23
7
286

Az ellátott településekre igény szerint jár ki a családgondozó, de havonta legalább
két-három alkalommal meglátogatja az ott élő gondozásunkba tartozó családot.
A családgondozás során a szülővel és a gyermekkel való szociális munka a
legfontosabb. A családgondozás a jelzőrendszertől érkező jelzéssel indul el. A
gyermekjóléti szolgálat és az intézmény, ahová a gyermek jár folyamatosan
kapcsolatot tart a jelzést követően is.
Az alábbi táblázat bemutatja a szolgálat által kezelt problémákat.
Megnevezés

Gyermeknevelési
Anyagi (megélhetési, lakhatással
összefüggő)
Szülői elhanyagolás
Családi konfliktus
Magatartászavar
Szenvedélybetegségek
Szülők vagy család életvitele
Gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézség
Fogyatékosság, retardáció
Családon belüli bántalmazás
Összesen

Kezelt problémák száma

104
80
79
67
32
27
26
26
12
4
457

A mikrotérségben a lakosságszámhoz viszonyítva, a problémás esetek száma
meglehetősen magas. A 2010-es évben, a különböző nevelési- oktatási
intézményektől nagy számban érkezett jelzés.
A különböző magatartászavarok is rendkívül erőteljesen jelentkeztek 2010-ben,
amelyek szoros összefüggésben állnak a nevelési- oktatási intézmények által küldött
jelzésekkel, hiszen az igazolatlan hiányzások hátterében, döntő többségében
magatartási problémák álltak. Ezt jól példázza az is, hogy a gyermekjóléti szolgálat
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2010-es tevékenységének, a kezelt problémák típusa szerinti csoportosításában, az
első helyen a gyermeknevelési probléma áll.
A mi ellátási területünket is érinti a bántalmazás és elhanyagolás, ami a média által is
gyakran emlegetett probléma. A gyermekjóléti szolgálat nem tudja és nem is feladata
egyedül felvállalni ennek megelőzését, Tapasztalatunk szerint a legfontosabb a
jelzőrendszer tagjai közötti kommunikáció.
Ahogy a lenti táblázat adataiból kiderül 2010-ben családon belüli bántalmazás is
került a látókörünkbe.
Megnevezés

szülő által
testvér által
Családon belüli egyéb rokon, hozzátartozó által
bántalmazás összesen

A bántalmazott gyermekek adatai
fizikai
érzelmi
szexuális

1
1

1
1

2
2

A családon belüli fizikai bántalmazás jelenthet ütést, rúgást, lekötözést, bezárást,
rángatást, rázást, el- vagy ledobást, gondatlan leejtést, mérgezést, megégetést,
leforrázást, vízbe fojtást, fojtogatást, és a gyermek más módon történő fizikai
sérülésének okozását.
A családon belüli érzelmi bántalmazás egy gyermek érzelmeivel való tartós
visszaélés, amely a gyermek érzelmi fejlődésére súlyos és tartósan káros hatást
gyakorol. Ide tartozik a gyermekekben az állandó félelemérzet, szorongás keltése,
megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás a gyermek kihasználása. Az
érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szemés fültanúja más személy, igen gyakran édesanyja bántalmazásának.
A családon belüli szexuális bántalmazás a 0-18 év közötti gyermek, vagy fiatal
szexuális tevékenységre kényszerítését vagy csábítását jelenti, függetlenül attól hogy
az áldozat tisztában van-e azzal, hogy mi történik vele.
Különbséget kell tennünk a bántalmazás és az elhanyagolás között. Míg a
bántalmazás esetében a hátrom település vonatkozásában szerencsére ritkán fajul el
ennyire a probléma, addig az elhanyagolásra vonatkozóan magas családszámmal
találkoztunk. Az alábbi táblázat az elhanyagolásra vonatkozóan sorakoztat fel
adatokat.
Az elhanyagolt gyermekek adatai
Megnevezés

szülő által
testvér által
Családon belül egyéb rokon, hozzátartozó által
összesen

fizikai

érzelmi
elhanyagolás

30
30

49
49
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Fizikai elhanyagoláson értjük a következőket: az alapvető fizikai szükségletek,
higiénés feltételek hiánya, felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása
olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás
késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának
indokolatlan elmulasztása, késleltetése. A statisztika elkészítésekor itt szerepeltettük
az iskoláztatási kötelezettség elhanyagolását vagy a rendelkezésre álló javasolt
speciális képzési, fejlesztési szolgáltatások igénybevételének elmulasztását.
Érzelmi elhanyagolás az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat
hiánya, a gyermek érzelmi kötödésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek
jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal,
többnyire az anyával szemben.
Évek óta a figyelem középpontjában van, hogy a gyermekek igazolatlan iskolai
mulasztása megoldandó probléma, a szabálysértési eljárás pedig nem jelent valódi
visszatartó erőt. Ennek a kérdésnek a megoldására a jogalkotó a családi pótlékot
nevelési és iskoláztatási támogatásra bontotta ketté, nagymérvű igazolatlan hiányzás
esetén pedig megvonja az iskoláztatási támogatás összegét, ezzel együtt a gyermek
védelembe vételét kell elrendelni.
A közoktatási intézmény igazgatója köteles jelezni az illetékes jegyzőnek, ha a
gyermek 10 órát igazolatlanul mulasztott. A jegyző ekkor végzést hoz, amelyben
tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az 50. igazolatlan óra
után elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának
felfüggesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe
vételét. Ekkor még minden visszafordítható, ha a szülő és a gyermek közösen
gondoskodik arról, hogy a rendszeres iskolába járás megvalósuljon.
Ha azonban az igazolatlan órák száma tovább gyarapodik, az intézmény igazgatója
köteles jelezni a jegyzőnek az 50. igazolatlan óra után, aki a jelzés alapján az
iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén a
gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást.
A támogatás felfüggesztése azt jelenti, hogy azt a szülő, vagy törvényes képviselő
nem kapja meg.
A felfüggesztés időszaka
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt a gyermek után járó
iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni, kivéve akkor
ha az iskoláztatási támogatást rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekre tekintettel állapították meg. Ekkor a felfüggesztés időtartama
alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni formában kell a
gyermek számára nyújtani.
A felfüggesztés megszüntetését követően a felfüggesztés időtartama alatt a
családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi
részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani.
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Az iskoláztatási támogatás természetbeni formájának meghatározásánál figyelemmel
kell lenni a család jövedelmi és vagyoni helyzetére, a gyermek tényleges
szükségleteire, a szülő vagy más törvényes képviselő, a korlátozottan cselekvőképes
gyermek, a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény véleményére, továbbá
a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint
azok céljára. A felfüggesztett iskoláztatási támogatás nem fordítható a család
számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások,
támogatások kiváltására. Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő
nyújtását a jegyző által kirendelt eseti gondnok biztosítja.
A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről szóló határozatot közli a
Magyar Államkincstár regionális igazgatóságával.
Felülvizsgálat
A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét hivatalból
felülvizsgálja
•

•
•
•
•

3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, azzal, hogy a
felülvizsgálattal érintett időszak első napja a közoktatási intézmény
igazgatójának 91/G. § (1) bekezdése szerinti jelzése kiállítását követő nap,
a tanév lezárását követő 22 munkanapon belül,
ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy gyámság alá kerül,
ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
megállapították vagy megszüntették,
illetékességváltozás esetén.

A felfüggesztés megszüntetése
A jegyző megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek a
felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem
mulasztott, vagy a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek védelembe
vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele vagy
szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt meg kell
szüntetni.
A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetéséről szóló,
jogerősítési záradékkal ellátott határozatot közli a Magyar Államkincstárral is. Az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követően alapesetben a
gyermek védelembe vételét még legalább az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig, legfeljebb azonban a gyermek
nagykorúvá válásáig fenn kell tartani. Ennek során a családgondozó figyelemmel
kíséri az egyéni gondozási-nevelési tervben a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítása érdekében meghatározott feladatok teljesülését.
A fenti intézkedésre azért tértünk ki ilyen mélyrehatóan, mert ez új dolog és a
gyakorlatban 2010-ben még nem volt ilyen esetünk. Már látható azonban, hogy
2011-ben több ilyen esetünk is lesz.
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A szülők gyakran egyáltalán nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy gyermekeik
érdekében a településen tevékenykedő szakemberekkel (védőnő, pedagógusok,
családgondozó), együttműködjenek.
Az utóbbi években gyakorlatunkká vált a hatékonyság növelése érdekében
esetmegbeszélést összehívni. 2010-ben 14 esetben került erre sor 19 gyermeket
érintően. Az intézmények visszajelzése is bizonyítja, hogy konkrét probléma
megoldása érdekében célszerű esetmegbeszélést tartani, hiszen egy időben vannak
jelen a családtagok és a jelzőrendszer képviselői. Amire az esetmegbeszélésen
mindig figyelünk:
-

a segítés domináljon a számonkérés helyett,
nem szabad a saját, a segítők elvárásaihoz igazítani a kitűzött célokat,
írásba kell foglalnunk minden résztvevő vállalásait.

Még 2009-ben több városi szintű megbeszélés volt a gyermekvédelemi tevékenység
hatékonyabb szervezése érdekében és az a tapasztalatunk, hogy ez hozzájárult
ahhoz, hogy a prevenció és ne a „tűzoltó munka” valósuljon meg. Amire fel kell
hívnunk a figyelmet, hogy 2010-ben és már jelenleg 2011-ben is súlyosabb esetekkel
találkozunk. Ezért intézményünk 2011. március 22-én újból gyermekvédelmi
tanácskozást hív össze, melynek célja, hogy az aktuális feladatokra megoldást
keressünk a jelzőrendszer tagjaival közösen. Nem szabad elfelejtkeznünk arról a
tényről, hogy – ombudsmani jelentések tanúsága szerint – súlyos családi tragédiákat
okozhatnak a jelzőrendszer működésének hiányosságai. A tanácskozás
megszervezésével az intézmények közötti kommunikáció fontosságára szeretnénk
felhívni a figyelmet.
A családgondozás egyes családok esetében hosszú hónapokra, esetleg évekre is
elnyúlhat. Az is előfordul, hogy a családgondozó erőfeszítései ellenére a gyermek
kiemelésre kerül a családból. A jelzőrendszer tagjai ezt a hosszú, évekre nyúló
tevékenységet nem vagy alig látják. A családgondozó akár alapellátásban, akár
védelembe vétel keretében gondozza a családot, folyamatosan figyelemmel kíséri
azt. A szociális munka eszközeit használva végzi munkáját, szem előtt tartja a
gyermek mindenek felett álló érdekeit, sokszor a szülővel szembehelyezkedve.
A településen az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése összességében
jónak mondható. A jelzőrendszer tagjaitól kapott írásbeli jelzések alapján
elmondható, hogy az ellátási területünkön visszatérő probléma volt 2010-ben:
-

ápolatlanság,
fejtetvesség,
esetenként a gyermekek éhesen érkeznek az intézményekbe,
hiányzások akár óvodában, akár iskolában,
a szülők káros szokásai,
szülők kapcsolattartásának hiánya a nevelési-oktatási intézménnyel,
erőszak, trágár beszéd,
rossz családi légkör miatt a tanulmányi eredmény romlik,
rendetlen, hiányos felszerelés,
étkezési díjhátralék rendezetlensége,
dohányzás, alkoholfogyasztás, korai nemi élet a gyermekek-fiatalok körében.
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Hogyan működik a gyakorlatban jól az észlelő és jelzőrendszer?
A családok segítése akkor eredményes igazán, ha a gyermekjóléti szolgálat nem
szigetként működik, hanem csomópontként, a gyermekvédelem szerves részeként.
Intézményünk ezt a szemléletet követi, ezért partnerként dolgozik együtt a
jelzőrendszer tagjaival.
2010. évtől együttműködési megállapodás keretében 1 fő helyettes szülő áll
rendelkezésre, hogy a gyermekek átmeneti gondozása biztosított legyen mindhárom
település vonatkozásában. A beszámolási időszakban gyermek nem került
elhelyezésre a helyettes szülőnél.
Szolgálatunk törekszik arra, hogy az elkövetkező évben is maximálisan képesek
legyünk a lehető legmagasabb színvonalú szakmai munkát végezni az ellátandó
településeken, elősegítve ezzel az itt élő gyermekek törvényben foglalt jogainak
érvényesítését.
4. PÁLYÁZATOK
2009. április 1-jén indítottuk útjára 19 hónapon át tartó komplex programunkat, mely
a sikeresebb iskolai karrier elérését tűzte ki célul a Gyomaendrődön élő 47 fő 10-15
éves kor közötti, gyermekjóléti alapellátásba bevont gyermekek és családjaik
körében.
2010. évben ehhez a pályázathoz kapcsolódóan szerveztünk programokat.
A projekt általános célja a hátrányokkal küzdő gyermekek integrációjának
elősegítése a sikeres iskolai karrier érdekében, iskolarendszeren kívüli programok
segítségével. Célunk volt még a szülői kompetenciák megerősítése, különböző
családi problémák megoldásában segítség nyújtása.
Programunk két nagyobb egységre bontható, a gyermekek részére és a szülők
részére szervezett programelemekre.
Gyermekek részére szervezett programok:
* szabadidős tábor - a program elején és végén egy-egy hetes szabadidős
táborban való részvétel,
* iskolarendszeren kívüli foglalkozások - heti 2×2 órában 12 hónapon keresztül
(szorgalmi időszakban heti, nyári szünetben kétheti rendszerességgel)
kiválasztás alapján tehetséggondozó vagy fejlesztő/felzárkóztató foglalkozás,
illetve érdeklődés alapján dráma illetve énfilm készítő foglalkozások,
* szorongáscsökkentő és önismereti foglakozás - heti 1×2 órában 8 hónapon
keresztül pszichológus által vezetett foglalkozás,
* Családi Nap - egész napos rendezvény a családi kohézió erősítése céljából,
szabadidős és kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, kihelyezett
szolgáltatásokkal.
A szülők részére szervezett programelemek:
* családkonzultáció - folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, ahol lehetőség
nyílik az egyéni problémák kezelésére,
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* egyéni szülői tájékoztatás - a program során három alkalommal tájékoztatás
nyújtása a szülők számára a gyermek előmeneteléről a családgondozó és a
csoportvezető részvételével,
* szülői fórum - két alkalommal nevelési témában kompetens szakemberek
tartottak előadást, ezt követően kérdéseket tehettek fel mind szülők, mind a
jelen lévő program megvalósító szakemberek.
Programelemek megvalósítása
Szabadidős tábor
Az éves programon való részvétel zárásaként 2010. július utolsó két hetében egy
egyhetes szabadidős táborban vehettek rész a gyermekek. Sajnos az egy év alatt
három gyermek lemorzsolódott, így ők nem vehettek részt a táborban. A
foglalkozások befejezésre kerültek, ismét megírták a gyermekek a program végi
szintfelmérőt. A táborvezető színvonalas programokkal töltötte meg az egy hetes
búcsú tábort.
Fejlesztő/felzárkóztató csoportfoglalkozás
A kiválasztás idején írt teszt alapján a tanulókat öt csoportba osztottuk,
gyógypedagógus irányításával folytak a munkák. A szorgalmi időszakban minden
héten, a nyári szünetekben kéthetente egy alkalommal, 2x45 percben találkoztak. A
felzárkóztatás során az oktatási intézményben kudarcot szenvedett gyerekek részére
differenciált oktatásszervezés megvalósítását, fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások
szervezését, a gyermek saját értelmi szintjére való felzárkóztatását tűztük ki célul
Tehetséggondozó csoportfoglalkozás
A kiválasztás szempontjai alapján négy csoportba osztottuk a tanulókat, akik a
szorgalmi időszakban minden héten, a nyári szünetekben kéthetente egy
alkalommal, 2x45 percben vettek részt a foglalkozáson. A csoportvezető a program
során a Vadaskert Alapítvány által összeállított „Tanulástechnika” című programot
használta fel. Hangsúly a szituációs játékokon, megbeszéléssel történő anyag
feldolgozáson volt. A tehetséges gyermekek újabb tanulási technikák
megtanulásával és alkalmazásával eredményeiken javítani tudnak.
Dráma csoportfoglalkozás
Érdeklődési körüknek megfelelően választhatták a gyermekek a dráma
csoportfoglalkozást. A drámapedagógia módszertana alapján két csoportba osztotta
a csoportvezető a résztvevőket. A szorgalmi időszakban minden héten, a nyári
szünetekben kéthetente egy alkalommal, 2x45 percben találkoztak. Hangsúly a
kooperáción, szituációs játékokon volt, így segítve elő személyiségfejlődésüket,
önkifejezésüket.
Énfilm készítő csoportfoglalkozás
Szintén érdeklődési körüknek megfelelően választhatták ezt a csoportfoglalkozást. A
szorgalmi időszakban minden héten, a nyári szünetekben kéthetente egy
alkalommal, 2x45 percben találkoztak. A csoportvezető itt is két csoportra osztotta a
tanulókat. Hangsúlyt fektetett a technikai ismeretek elsajátítására, mely nagy
önbizalmat adott az iskolai feladatok megoldásához, fejlődött együttműködő
képességük, önkifejezésük.
Szorongáscsökkentő+önismereti csoportfoglalkozás
Azok a gyermekek, akik szorongásuk miatt nem tudnak képességeiknek megfelelő
eredményt produkálni, a szorongásoldó csoportban olyan technikákat sajátítanak el,
melyek segítik a jobb teljesítmény elérését. A foglalkozások célja a szorongásuk
oldása, önbizalmuk növelése, beilleszkedésük segítése volt.
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A foglalkozások nyolc hónapon keresztül heti 2×45 percben zajlottak, pszichológus
vezetésével. A szorongásoldó csoportban alkalmazott terápiás program módszere a
Coping cat (Kendall, 1991), mely egy gyermekkori szorongásos zavarok kezelésére
kidolgozott, 16 üléses viselkedésterápiás program, melynek célja az, hogy a
gyermekek és fiatal serdülők felismerjék a szorongás jeleit, és ilyen esetekben tudják
alkalmazni a tanult szorongáscsökkentő stratégiákat. Az önismereti részben
alkalmazott program során, az önmegvalósítás folyamatára helyezte a hangsúlyt a
csoportvezető pszichológus. Ennek a folyamatnak a kialakulását segítette önismereti
kérdőívek kitöltésével és kiértékelésével, szituációs gyakorlatokkal, különböző
önismereti játékokkal.
Családi Nap
A program végéhez közeledve 2010. június hónapban került megrendezésre a
Családi Nap. Több hónapos előkészületet igényelt ennek a nagyszabású
rendezvénynek a megszervezése. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk,
egész nap esett az eső. Ennek ellenére minden meghirdetett programunkat sikerült
bemutatni, persze nem szabadtéren, hanem az iskola épülete adott otthont a
rendezvénynek. A családi kapcsolatok erősítése, a családi kohézió elősegítése
érdekében szükséges olyan programok szervezése, ahol a szülő együtt „játszhat” a
gyermekkel/gyermekekkel.
Egyéni szülői tájékoztatás
A program során három alkalommal szerveztünk a szülők részére egyéni szülői
tájékoztatást és a program elején egy közös tájékoztatást. A közös tájékoztatás
alkalmával általános ismertetést hallhattak az egy éves tevékenységekről,
programokról. Részletesen ismertette a táborvezető a tábor egy hetes programját
illetve megismerhették a szülők a csoportbeosztást.
Az első egyéni szülői tájékoztatáson, melyet még a foglalkozások megkezdése előtt
tartottak a csoportvezetők és családgondozók a szülők számára, megbeszélésre,
értékelésre került a gyermek által kitöltött teszt. A szülők elmondhatták problémáikat,
kétségeiket a gyermek tanulmányi előmenetelével kapcsolatosan.
A második szülői tájékoztatásra félévkor, február elején került sor. Megbeszélésre
kerültek a féléves tapasztalatok mind a szülők, mind a csoportvezető és
családgondozó részéről.
A harmadik, egyben utolsó szülői tájékoztatásra a programzáró tábor ideje alatt került
sor, 2010. július hónap végén. Ekkor a szülők írásos értékelést vehettek át a
gyermekük egy éves teljesítményének értékeléséről. Az értékelés alapját a program
elején és végén felvett szintfelmérés kiértékelése adta. A megbeszélés alkalmával
mind a három fél elmondhatta tapasztalatait.
Családkonzultáció
A családkonzultáció jelentősége a családi kapcsolatok, problémák megoldásában
rejlik. Szociális szakemberek segítségével közösen kerestek megoldást a családban
előforduló problémákra, konfliktusokra. A gyermekek programban tartását is
megkönnyítette, hiányzás esetén azonnali kapcsolatfelvételt tett lehetővé a
konzultáció.
Szülői fórum
Két alkalommal szerveztünk szülői fórumot. Célunk volt, hogy az ismert szakember
előadását követően a résztvevő szülők, érdeklődők kérdéseket tehessenek fel, így
fórumszerű beszélgetés alakult ki.
Az első fórum megrendezésére 2009 szeptemberében került sor. 2010. április
hónapban került megrendezésre a második szülői fórum, melyre a meghívott előadó
Néveriné Czakó Magdolna a serdülőkor problémáira világított rá a szülőknek a
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pszichológus szemével. Nagyon érdekes és hasznos kerekasztal beszélgetés alakult
ki a szülők és a szakember között.
Záró tevékenységek
2010. július 31-ével lezárult projektünk tartalmi része. Az egy éves program
tapasztalatait összegyűjtve eredményesnek, hasznosnak mondhatjuk munkánkat. A
szülők véleménye alapján szükséges lenne ilyen és ehhez hasonló programok,
foglalkozások szervezésére. Nem csak a szülők, a gyermekek részéről is igény
mutatkozik, leginkább a tehetséggondozó csoport résztvevői sajnálattal vették
tudomásul a program zárását.
2010. augusztus hónaptól megkezdődött a program zárásának előkészítése. A
csoportvezetők elkészítették éves szakmai beszámolóikat, melyben értékelték
munkájukat, összegyűjtötték a tapasztalatokat.
A csoportvezetők által összeállított szakmai beszámolókat a program szakmai
szakértője, Csepregi András gyógypedagógus-pedagógiai szakpszichológus
értékelte. Szakértői véleményében összegezte az éves munka eredményeit és hogy
teljesültek-e a projekttervben szereplő célok.
2010. október hónapban került megrendezésre projektzáró konferenciánk. Erre az
alkalomra állítottuk össze a projekt szakmai bemutatását tartalmazó DVD-t és
módszertani kiadványt.

5. JÖVŐBENI TERVEK
Nagyon fontosnak tartjuk a színvonalas szolgáltatástervezést, és a szolgáltatási kör
bővítését. Ehhez kapcsolódóan 2010-ben pályázatot nyújtottunk be TÁMOP
konstrukcióra.
Nyertes pályázat esetén tervezzük a Gyomaendrődön élő és tanuló fiatalok számára
ifjúsági információs iroda létrehozását, ahol programokat szervezünk, és egy
közösségi teret biztosítunk a fiatalok számára. A projekt során szabadidős és
ismeretterjesztő programokat szervezünk, és online lehetőséget biztosítunk a
célcsoport számára beszélgetéshez, kérdések felvetéséhez, válaszadáshoz.
Megkereső ifjúságsegítő tevékenység során a helyi rendezvényeken mobil irodaként
működünk. Erősítjük az ágazatközi együttműködést az ifjúságvédelem területén.
Szakmai-módszertani kiadványt készítünk a projektről.
Amennyiben ez a pályázatunk nem nyer, a kiírások függvényében más uniós
források elnyerésére is készítünk projektterveket.
Minden munkatársunk folyamatosan részt vesz
érdekében, hogy szakmai felkészültségüket fejlesszék.

továbbképzéseken,

annak

Folyamatosan biztosítjuk a szolgáltatások működtetéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket.
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetével kapcsolatos
tájékoztatás, szükséges fenntartói döntések meghozatala
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselőtestület a 154/2010. (IV. 29.) számú határozatával megbízta a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató
főorvos asszonyát, Dr. Torma Évát, hogy 2010. július 01. napjától gondoskodjon a Gyomaendrőd 6. számú
háziorvosi körzet - dr. Jánosik Bertalan praxisa - működtetéséről. A Képviselőtestület felhatalmazást adott az
intézménynek, hogy a működési engedélyt megkérje az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattól, amely a folyamatossághoz szükséges.
2010. október 01-től dr. Macsári Judit kolléganő közalkalmazotti kinevezéssel helyettesít dr. Jánosik Bertalan volt
körzetében. A fiatal kolléganő 2010. október 01. napjától rendelkezik licence vizsgával; szakvizsgájának
megszerzése folyamatban van.
A háziorvosi körzet finanszírozása az egy éven túli helyettesítéssel ellátott praxisnál kevesebb, mint az állandó
orvossal működtetett szolgálat esetében. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet 12.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő
adottságai alapján fix összegű díjra jogosult, mely díj 60 százalékára jogosult a szolgáltató az egy éven túli
helyettesítés esetén.
Az intézmény által működtetett háziorvosi praxis esetében a fent említett egy év 2011. június 30. napjával telik le.
Ahhoz, hogy ezen idő után ne csökkenjen a finanszírozás, szükséges dr. Macsári Judit nevére megkérni a
működtetési jogot, illetve módosítani kell a működési engedélyt az illetékes népegészségügyi szakigazgatási
szervnél, továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál időben jelezni kell, hogy 2011. július 01-től már nem
helyettesítéssel, hanem állandó háziorvossal látjuk el a szolgálatot.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: praxistörvény) 2. §-a kimondja, hogy a
háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak
személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező
határozat jogerőre emelkedésétől. A praxistörvény kimondja: nem jogosult a működtetési jogra az az orvos, aki
háziorvosi tevékenységet helyettesítés keretében végez.
A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Kormány rendelet
alapján hat hónapot meghaladóan nem célszerű helyettesítéssel biztosítani a szolgáltatást.
Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy Dr. Macsári
Judit működtetési jogot kérhessen, azzal a feltétellel, hogy ezen jog mindaddig megillesse, amíg ezt a körzetet
betölti illetve szíveskedjen megbízni a Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjét, dr. Torma Éva igazgató főorvos
asszonyt a működési engedéllyel kapcsolatos eljárás lefolytatásával, mely a finanszírozás biztosításához
elengedhetetlen.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat és az egészségüyi intézmény számára kockázatként jelentkezik az, hogy amennyiben a háziorvosi
praxis működtetése egy éven túli helyettesítéssel történik a fixdíjas finanaszírozás 60 %-ra lesz jogosult a
szolgáltató, ezért szükséges hozzájárulni ahhoz, hogy Dr. Macsári Judit működtetési jogot kérhessen azzal a
feltétellel, hogy ezen jog mindaddig megillesse, amíg ezt a körzetet betölti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntéseket
meghozni, hogy a tervezett ügyintézést a Városi Egészségügyi Intézmény elindíthassa a praxis folyamatos
finanszírozhatóságának biztosítása érdekében.
Döntéshozói vélemények
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetével kapcsolatos tájékoztatás, szükséges fenntartói
döntések meghozatala"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy dr. Macsári Judit Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi
körzetében működtetési jogot kérjen, azzal a feltétellel, hogy a működtetési jog mindaddig megilleti, amíg felnőtt
háziorvosi tevékenységét ebben a körzetben végzi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjét,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy a működési engedéllyel kapcsolatos eljárást folytassa le, és annak
eredményéről számoljon be a fenntartó felé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény kérelme védőnői bérlakásokkal kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa írásban tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy ebben
az évben két védőnői állás is betöltésre kerül, mindkét állás esetében szükség van szolgálati bérlakás biztosítására.
Az igazgató főorvos asszony 2010. évben is jelezte védőnői állásokhoz kapcsolódó szolgálati bérlakás (2 db) iránti
igényét. A védőnői állások 2010. évben nem töltötték be, azonban 2011. július 01. napjától két védőnő is megkezdi
munkáját településünkön.
Jelenleg városunkban az alábbi üres szolgálati bérlakások állnak rendelkezésre:
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. 55 m2 – a bérlő kijelölése a BM hatáskörébe tartozik, azonban 2010.
novemberében jelezte a BM, hogy egy évre átadná a bérlőkijelölési jogot az Önkormányzat részére, ezidáig
az Önkormányzat nem tartott igényt a bérlakásra.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. lakást a bérlő 2011. március 9. napjával átadta a bérlakások kezelőjének.
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. 60 m2 – jelenleg Ugrin Frigyesné gyógyszerész használja üzemeltetési
szerződés keretében, mely szerződés 2011. március 31. napjával szűnik meg.
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/2. 21 m2 – jelenleg üresen áll.
Önkormányzatunk 2011. január elején megvásárolta Magtárlaposi úton lévő ötlakásos társasházat, mely 80 %-os
műszaki készenléti állapotban van. A testület márciusi ülésén tárgyalja a társasház építésének befejezésével, a
lakások hasznosításával kapcsolatos előterjesztést, mely tartalmazza, hogy a pénzügyi forrásokat figyelembe véve
ebben az évben két lakás készül el. A két lakás, amennyiben 2011. június 30. napjáig a műszaki átadás megtörténik,
úgy a védőnők számára szolgálati bérlakásként kiutalható.
Kockázatelemzés:
Évek óta problémát okoz a védőnői állások betöltése. Amennyiben a védőnői körzetekre a védőnői állásokat az
önkormányzat nem tudja betölteni, elveszíti magát a védőnői körzetet és a hozzá kapcsolódó finanszírozást is. A
védőnői körzetek biztosítása, a védőnői állások vonzóbbá tétele miatt szükséges a szolgálati lakások biztosítása
még helyi lakos tekintetében is, hiszen könnyen előfordul, hogy gyomaendrődi lakosú védőnő nagyobb városban
helyezkedik el védőnőként, ahol biztosítanak számára szolgálati bérlakást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a fent felsorolt bérlakások
közül kijelölni azokat, melyek 2011. július 1. napjától a védőnők számára szolgálati bérlakásként kiutalhatóak.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület számára
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C.
szolgálati bérlakásokat 2011. július 1. napjával a nevesítést követően
utalja ki a Városi Egészségügyi Intézmény alkalmazásában álló
védőnők számára.

Döntési javaslat
"Szolgálati bérlakás kijelölése Városi Egészségügyi Intézmény védőnői számára"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§ (1) bekezdés d) pontja, valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-a alapján
Gyomaendrőd, ..................................
Gyomaendrőd, .................................
szolgálati bérlakásokat 2011. július 1. napjával a nevesítést követően kiutalja a Városi Egészségügyi Intézmény
alkalmazásában álló védőnők számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Dévaványa Város településen mozgó szakorvosi szolgálat keretében a
nőgyógyászati szakellátás újraindítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület 2011. februári ülésén kifejezte, hogy az elkövetkezendő időben is biztosítani kívánja a Városi
Egészségügyi Intézmény által a Dévaványán mozgó szakorvosi szolgálat keretében a nőgyógyászati szakellátást,
és ezzel egyidejűleg felhatalmazta Várfi András polgármestert, hogy a dévaványai mozgó szakorvosi szolgálat
újraindítása ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Az előterjesztésben jeleztük, hogy a nőgyógyászati ellátást Dévaványán mozgó szakorvosi szolgálat keretében
biztosítottuk, így a dévaványai nőknek nem kellett beutazniuk Gyomaendrődre a szakellátásra.
A Nőgyógyászati Szakmai Kollégium és Dr. Rucz Árpád megyei szakfőorvos szakvéleménye alapján az illetékes
ÁNTSZ megszüntette a mozgó szakorvosi ellátást, nemcsak Dévaványán, hanem az endrődi és a gyomai
városrészen. Tekintettel arra, hogy az országban nem mindenütt szüntették meg a mozgó szakorvosi ellátásokat,
vannak még működő mozgó szakorvosi ellátások, ezért a jövőben is ebben a formában kívánjuk biztosítani a
dévaványai nők számára a nőgyógyászati szakrendelést dévaványai mozgó szakorvosi ellátás keretében.
Ezért kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjen kezdeményezni a mozgó szakorvosi ellátás beindítását és
biztosítását. A mozgó szakorvosi ellátás biztosítása az OEP finanszírozásában nem jelent többletköltséget az
intézmény működésében.
Kockázatelemzés:
A járóbeteg szakellátáson belül a mozgó szakorvosi ellátás megszűnése nemcsak Dévaványán okoz feszültséget,
hanem Gyomaendrődön is, hiszen ez potenciálisan az egészségügyi szakellátás szűkülését jelenti, mely folyamatot
meg kell állítani, hogy Gyomaendrőd mikrotérségi központi szerepét meg tudja őrizni, figyelemmel a finanszírozási
viszonyokra.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

Döntési javaslat
"Dévaványa Város településen mozgó szakorvosi szolgálat keretében nőgyógyászati szakrendelés újraindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet alapján kérelemmel fordul
az illetékes Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete felé, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény számára engedélyezze mozgó szakorvosi
ellátás keretében a nőgyógyászati szakellátás biztosítását Dévaványa, Széchenyi u. 9. szám alatti központi
rendelőben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert az engedélyezési
eljárás lefolytatásával.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kérelme járóbeteg szakellátással
kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, mely kérelemben az önkormányzatunk hozzájárulását kérik ahhoz, hogy
Csárdaszállás település lakossága igénybe vehesse Gyomaendrődön a járóbeteg szakorvosi ellátást.
Csárdaszállás község lakossága 481 fő a 2010. január 1-jei statisztikai adatok alapján. Korosztályonként a lakosság
megoszlása: 0-18 évesek 88 fő, 19-60 év közöttiek 287 fő, 61 év felettiek 106 fő.
A község lakossága jelenleg Békésen és Békéscsabán veszi igénybe a járóbeteg szakorvosi ellátást. A Városi
Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban jelenleg fennálló területi ellátási kötelezettsége Gyomaendrőd,
Dévaványa, Hunya, Ecsegfalva településekre terjed ki.
Csárdaszállás Önkormányzatának igényével kapcsolatban megkerestük a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató
főorvosát. Az intézmény a megkeresést örömmel fogadta, és az igazgató főorvos kéri Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületét, hogy támogassa Csárdaszállás Önkormányzatának fenti tárgyban beterjesztett kérelmét.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. Törvény 5/B. §-a értelmében az egészségügyi
szolgáltató fenntartója, tulajdonosa alábbi eljárásrend alapján módosíthatja az intézmény ellátási területét:
az érintett fenntartók – kérelmező és fogadó önkormányzat - döntésüket követő 5 napon belül kötelesek a
döntésről szóló testületi határozatot megküldeni az egészségügyi államigazgatási szervnek.
a Képviselő-testület megbízza Várfi András polgármestert, az előterjesztés mellékletét képező, a Városi
Egészségügyi Intézmény által nyújtott járóbeteg szakorvosi ellátás biztosításáról szóló megállapodás megkötésére
Csárdaszállás Község Önkormányzatával.
Az egészségügyi szolgáltató fenntartója megbízza az intézmény vezetőjét az ellátási terület bővülését követő
működési engedély módosítása iránti eljárás lefolytatására.
Kockázatelemzés:
A csárdaszállási lakosok részére a járóbeteg szakellátás biztosítása kockázatot nem jelent Gyomaendrőd Város
Önkormányzata számára, hiszen ezáltal bővül a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területe. A járóbeteg
szakellátás biztosítása OEP finanszírozásban fog történni a működési engedélyezési eljárás lefolytatása után.
Kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára.

1. döntési javaslat
"Csárdaszállás Község Önkormányzatának kérelme járóbeteg szakellátással kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Csárdaszállás Község Önkormányzatának
kérelmét, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B. §-a alapján hozzájárul
ahhoz, hogy Csárdaszállás település lakossága Gyomaendrőd Város fenntartásában működő Városi Egészségügyi
Intézmény által biztosított járóbeteg szakellátást igénybe vegye.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Megállapodás megkötése a szakellátás biztosítása tárgyában"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy az előterjesztés
mellékletét képező, a Városi Egészségügyi Intézmény által nyújtott járóbeteg szakorvosi ellátás biztosításáról szóló
megállapodást az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B/. §-a alapján kösse
meg Csárdaszállás Község Önkormányzatával.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Az intézmény működési engedélyének módosítása iránti eljárás lefolytatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló CXXXII.
törvény 5/A-a valamint 5/B. §-a alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében
foglalt hatáskörében eljárva megbízza Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy az ellátási terület bővülése
következtében a működési engedély módosítása iránti eljárás lefolytatására.

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

Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) képviseli Várfi András polgármester
Másrészről Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (5621
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.) képviseli Petneházi Bálintné polgármester között alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat fenntartásában működő Városi Egészségügyi
Intézmény által nyújtott járóbeteg szakellátás ellátási területe Gyomaendrőd, Hunya,
Dévaványa, Ecsegfalva települések közigazgatási területére terjed ki.
2. Csárdaszállás Község Önkormányzata az 1. pontban megjelölt járóbeteg szakellátást
igénybe kívánja venni Csárdaszállás lakossága részére.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul az 1. pontban megjelölt járóbeteg
szakellátás igénybevételéhez, a jelenleg is ellátott feladat veszélyeztetése nélkül.
4. Gyomaendrőd Város és Csárdaszállás Község Önkormányzata vállalják, hogy jelen
megállapodás aláírását követően azt haladéktalanul megküldik a Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete részére.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A felek a jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Gyomaendrőd, 2011. április …..

…………………………….
Petneházi Bálintné
Polgármester

…………………………
Várfi András
polgármester

22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézményben 2001. óta a dolgozók az éves szabadságukat egységesen két alkalommal,
alkalmanként két hét időtartamban veszik ki. A szabadság időtartama alatt történik az épület, valamint a technikai
berendezések kötelező és szükséges karbantartási munkálatainak elvégzése, továbbá így a belső helyettesítést
sem kell megoldani.
Ez idő alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete biztosítja, mivel a területileg illetékes
kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a sürgősségi eseteket fogadni,
ezért ehhez külön szerződés nem szükséges. A szabadságolás időpontjáról a lakosságot, a háziorvosokat, az
orvosi ügyeletet és az ÁNTSZ-t az Intézmény értesíti.
Az Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva kéri, hogy 2011. július 25. napja és 2011. augusztus 05. napja
közötti időpontban az Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolását jóváhagyni szíveskedjenek. Az első
rendelési nap: 2011. augusztus 08., hétfő.
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a tájékoztatási
kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.
Kozckázatelemzés:
A szabadság egységes kiadásával kockázatként jelentkezik a betegek számára, hogy az ellátás szünetel, azonban a
szabadság ideje alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete biztosítja, mivel a területileg
illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a sürgősségi eseteket
fogadni. Abban az esetben, ha a szabadságok kiadása nem egységegesen, a kialakult gyakorlatnak megfelelően
történik, akkor az intézmény számára kockázat az, hogy a dolgozók szabadságának kiadása nem megoldható,
hiszen például az asszisztencia esetében belső helyettesítésre nincs mód.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak
egységes, 2011. július 25. napjától, 2011. augusztus 05. napjáig tartó szabadságolásához.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi
létszámleépítése
Lévai Éva
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, több intézményegységből tevődik össze: a
Katona József Művelődési Központ, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, a Gyomai Tájház és Alkotóház,
Tourinform Iroda, és a Népház - Kistérségi Konferenciaterem. A folyamatos átszervezések következtében bővült az
intézmény feladatrendszere és személyi állománya is. Az intézmény működése során ellátja a közművelődési és
közgyűjteményi feladatokat, valamint a lapkiadói tevékenységet és turisztikai szolgáltatást.
Az intézménybe integrált szakfeladatok mélyebb elemzése, felhívta a figyelmet arra, hogy a becsatolt
feladatellátások működési módjai nem kerültek átalakításra sem a hatékonyság szempontjából, sem pedig a
költségmegtakarítást elősegítő oldalról.
Emellett fontos feladat a város központjának erősítése és a Katona József Művelődési Központ kulturális és
turisztikai centrumként való kialakítása. Az alábbiakat alátámasztja, hogy a Katona József Művelődési Központ
épületállománya és földrajzi helyzete alkalmas arra, hogy betöltse ezt a feladatot. Nem utolsó sorban a költségek
csökkentése és a művelődési ház jobb kihasználtsága kedvezően hat az intézmény gazdálkodására. A művelődési
ház közművelődési munkájának erősödése, hatékonyságának növekedése a korábban a Tourinform Iroda
szervezésében zajló fesztiválok és városi ünnepségek teljes körű ellátását eredményezi.
A hatékony működtetés szükségessé teszi a Tourinform Iroda tevékenységét a Katona József Művelődési
Központba áthelyezni. A telephely módosítással megszűnnének a jelenlegi helyszín költségei és a művelődési ház
üres két irodájában zavartalanul tudna működni a turisztikai szolgáltatás. A turisztikai szolgáltatást a továbbiakban a
közművelődési intézmény szakalkalmazottjai látnák el feladat összevonással a jelenlegi munkakörük mellett. Az
átszervezéssel az intézmény szakfeladat rendszere nem változik, ugyanazon feladatok ellátását biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletében, mely
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szól, 2 fő létszám leépítését rendelte el a
Tourinform Irodánál. A rendelet végrehajtása képen a két fő létszámleépítése elkezdődött, melynek következtében
végleges jelleggel megszűnik a tourinform irodavezető és turisztikai referens álláshely.
Az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál, az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A belügyminiszter 5/2011. (III.3.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentései döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére ad lehetőséget. A
rendelet értelmében a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy
havi felmentési illetményre és annak járulékaira, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és járulékai teljes
összegének felére igényelhető támogatás. A támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig
nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A támogatás
három ütemben igényelhető: 2011. május 10. 2011. augusztus 10. és 2011. október 21-ig.
Az álláshelyek megszüntetésének költségei, illetve a visszaigényelhető összeg a következőként alakul:
1 fő tourinform irodavezető
Felmentési idő 60 nap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2011. április 1.
2011. május 30.
2 havi bér + járulék
1 havi bér + járulék

1 fő turisztikai referens:
Felmentési idő 60 nap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
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Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

510032
255016

255016
127508
382524

Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2 havi bér + járulék
Nem illeti meg

289560

144780
144780

A turisztikai referens álláshelyen lévő közalkalmazott jelenleg felmentési védelem alatt áll, az Ő esetében ennek
megszűnését követően kerülhet sor a felmentés megkezdésére.
Az összesen visszaigényelhető összeg 527.304.-Ft.
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény nyitó létszáma 2011-ben 10 fő. A létszámcsökkentési
intézkedés következtében az intézmény létszáma két fővel csökken, a továbbiakban 8 fővel látja el feladatait.
A Bizottságelnökök az előterjesztést megtárgyalták, javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek, az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltaknak
megfelelően javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek határozatuk
meghozatalát.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek döntése meghozatalát.

Döntési javaslat
"Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi létszámleépítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékony működtetés érdekében, a Tourinform
Iroda tevékenységét áthelyezi a Katona József Művelődési Központ épület egységébe, változatlan feladatellátás
mellett.
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) Gye., KT. rendeletének
megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében egy tourinform irodavezető, egy turisztikai referens álláshelyet
végleges jelleggel megszüntet a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézményben.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 10 főről, 2 fővel, 8 főre csökken.

A döntés végrehajtása következtében két fő közalkalmazott jogviszonya szűnik meg. Megállapítja, az érintett
munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az álláshelyeken
foglalkoztatottak jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó
1 fő tourinform irodavezető
Felmentési idő 60 nap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2011. április 1.
2011. május 30.
2 havi bér + járulék
1 havi bér + járulék

104

Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

510032
255016

255016
127508
382524

1 fő turisztikai referens:
Felmentési idő 60 nap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2 havi bér + járulék
Nem illeti meg

Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

289560

144780

költségvetési kiadások csökkentéséhez, 725.551.-Ft összegben nyújtson be pályázatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Lévai Éva
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144780

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámcsökkentése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletében 2 fő létszámcsökkentést
rendelt el a Polgármesteri Hivatalban. A racionalizálási döntés következtében 1 fő ügykezelő, 1 fő építésügyinyilvántartó álláshely végleges jelleggel megszűnik.
Az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A belügyminiszter 5/2011. (III.3.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentései döntéseivel kapcsolatos egyszeri költésgvetési támogatás igénylésére ad lehetőséget. A
rendelet értelmében a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy
havi felmentési illetményre és annak járulékaira, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és járulékai teljes
összegének felére igényelhető támogatás. A támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig
nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A támogatás
három ütemben igényelhető: 2011. május 10., 2011. augusztus 10. és 2011. október 21-ig.
A pályázati kiírás feltételei igen hátrányosan érinti a költségvetésünket, mivel kevesebb a visszaigényelhető összeg
az előző évek gyakorlatához képest. A pályázati kiírás március 3-án jelent meg, a költségvetés készítésekor az
előző évek pályázati kiírásának megfelelően terveztük a visszaigényelhető összegeket.
2011. évben a visszaigényelhető támogatás összege:
1 fő építésügyi-nyilvántartó:

Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

Felmentési idő 2 hónap, kezdete:

2011. április 1.

Munkaviszony megszűnik:

2011. május 31.

Felmentési időre járó illetmény:

2 havi bér + járulék

284734

142367

Végkielégítés:

4 havi bér + járulék

569468

284734
427101

Összesen:

A Polgármesteri Hivatal nyitó létszámkerete 2011. évben 66 fő. A létszámcsökkentési intézkedés következtében a
létszámkeret 2 fővel, 64 főre csökken.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő106

testületnek, hogy döntésüket a határozati javaslatban foglaltak
szerint hozzák meg.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek a határozata meghozatalát.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámcsökkentése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) költségvetési rendeletének
megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében egy ügykezelő, egy építésügyi-nyilvántartó álláshelyet végleges
jelleggel megszüntet a Polgármesteri Hivatalban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 66 főről, 2 fővel, 64 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő jogviszonya szünik meg. Megállapítja, az
érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az álláshelyeken
foglalkoztatottak jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó

1 fő ügykezelő:
Felmentési idő 2 hónap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2011. április 1.
2011. május 31.
2 havi bér + járulék
3 havi bér + járulék

1 fő építésügyi-nyilvántartó:
Felmentési idő 2 hónap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2011. április 1.
2011. május 31.
2 havi bér + járulék
4 havi bér + járulék

Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

238760
358140

119380
179070
298450

Bér+jár.

Visszaigényelhető Ft

284734
569468

142367
284734

költségvetési kiadások megtérüléséhez, 725.551.-Ft összegben nyújtson be pályázatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: folyamatos
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-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
működésére vonatkozó SZMSZ-t, egységes szerkezetbe foglalva.
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Felhívom a T. Képviselő-tetület tagjainak figyelmét, hogy az SMSZ-t 2011. 02.01.napján emailben megküldtük
előzetes véleményezésre, amiben az eltelt időszak óta lényegi változás nem t.örtént .Kérem, hogy a felkészülés
során ezt az anyagot szívedkedjenek figylelembe venni. ( Letölthető bejelentekezés után a város honlapjáról a
Városunk főneműből nyíló, Önkormányzat>Testületi ülések>Előterjesztések menűpontban.)

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

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyását.

a

Döntési javaslat
"Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaedrőd Város Képviselő-testülete 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 jóváhagyja.

A SZMSZ hatálybalépése 2011. április 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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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Dr. Csorba Csaba jegyző, Enyedi László, Keresztesné Jáksó Éva, Koloh László, Lévai Éva,
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tímárné Binges Irén
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézmények évente egy alkalommal beszámolnak a
Képviselő-testületnek az alapító és a jogszabály által meghatározott feladatok végrehajtásáról.
Az elmúlt évben önálló napirendi pont keretében a Polgármesteri Hivatal nem számolt be, augusztusban fogadta el a
Képviselő-testület a 2006-és 2010 közötti időszakban végzett önkormányzati feladatellátásról szóló beszámolót,
melyben részletesen számot adtunk a Polgármesteri Hivatal által végzett munkáról, a fejlesztések eredményeiről. A
ciklusbeszámoló letölthető a települési honlapról, a korábbi 4 évről készült beszámolóval együtt, melyben szintén
kitérünk a hivatal működésére.
Az elmúlt év utolsó hónapjaiban és jelen költségvetési év első két hónapjában került felülvizsgálatra a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, mely teljes terjedelmében jóváhagyásra beterjesztésre került a
Képviselő-testület elé.
A beszámoló és a fent említett dokumentumok áttanulmányozásával kellő információval rendelkezik a Képviselőtestület a hivatal munkájáról. Az informatikai fejlesztések eredményeként az Önkormányzat honlapján
rendszeresen, a törvényben meghatározottak szerint közzétételre kerülnek a hivatalt érintő feladatok és a munkáróleredményességéről szóló mutatók, így pl. ügyiratforgalmi statisztika.
Az elmúlt évben befejeződött az ÁROP pályázat keretében a szervezetfejlesztési képzés, melynek eredményeit,
mind a hivatali SZMSZ felülvizsgálata, mi9nd a testületi munka előkészítése során igyekeztünk hasznosítani.
A hivatali beszámolót az egyes szervezeti egységekre lebontva készítettük el, azonos szempontok alapján, hogy a
nagyon különböző feladatokat ellátó szervezeti egységek esetében is legyen bizonyos fokú összehasonlítási alap,
felvállalva annak kockázatát, hogy pontos egzakt összehasonlításra alapot adó mutatók nem képezhetők. Külön
részt képez az előterjesztésben az informatikáról szóló beszámoló, mert a hivatali munka alapkövévé vált,
napjainkban korszerű közigazgatási informatika nélkül, az ügyfelek igényei, a döntéshozói elvárások, a nyilvánosság
és a közigazgatás korszerűsítése nem biztosítható.
A Bizottság Elnöki Munkacsoport a beszámoló elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a T.
Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a T.
Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a T.
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
készült beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
I.

Titkárság

Közvetlenül tisztségviselői irányítás alatt áll, önálló vezetője nincs. Feladatainak legjelentősebb részét
a képviselő-testület munkájával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó feladatok képezik. Helyileg az
intézményirányítással, és rendezvényszervezéssel foglalkozó köztisztviselők a titkárságon kaptak
helyet, szervezetileg a Humánpolitikai Osztályhoz tartoznak. 1. fő államigazgatási főiskolai
végzettséggel, közvetlenül segíti a tisztségviselők munkáját, illetve gondoskodik a testületi ülések
jegyzőkönyveinek vezetéséről. 1 kolléganő munkakörének jelentős részében a testületi anyagok
szerkesztésével, és a meghozott döntések feldolgozásával nyilvántartásával foglalkozik. Feladatkörébe
tartozik a kisebbségi önkormányzatok testületi működésével kapcsolatos döntés előkészítési és
nyilvántartási jegyzőkönyv vezetési feladatok teljesítése.
A személyzeti ügyekért felelős
köztisztviselő gondoskodik a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, őrzésével kapcsolatos
teendőkről, a hivatal dolgozóinak, valamint a képviselő-testület által kinevezett alkalmazottakkal
kapcsolatos okirat-készítési, nyilvántartási feladatok ellátásáról a központi nyilvántartó programon
keresztül. Aljegyző kollégám felelős az informatikai rendszer fejlesztéséért, ideértve a választási
informatikát is, a programok változásából adódó képzési feladatok teljesítéséért, az informatikai
koncepcióban megfogalmazott célkitűzések végrehajtásáért, a költségvetésben meghatározott erre a
célra fordítható keret összeg felhasználásáért. Az informatikával kapcsolatos feladatokon felül, ellátja
a rendeletalkotás előkészítésével, egységes szerkezetbe foglalással, valamint nyilvántartással, továbbá
honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Önálló feladatköre van a belső ellenőrzési
ütemtervben meghatározott ellenőrzési szempontok teljesítésében.
A titkárságon történik a választási feladatok előkészítése és a választást követő testület
megalakulásához kötődő feladatok ellátása. A 2010-ben országgyűlési képviselő választás,
önkormányzati képviselő és polgármester választás feladatait teljesítettük, jó színvonalon.
A titkárság dolgozóinak létszáma 7 fő, egy fő egy személyi változásra gyermek születése miatt került
sor.
A személyi állomány összetétele a következő:
Nemek szerint
3 nő
4 férfi

Iskolai végzettség
2 fő egyetemi
4 fő főiskolai
1 fő középfokú

Életkor
20-30 év: 2 fő
30-40 év: 0
40-50 év: 2 fő
50-60 év: 3 fő
átlagéletkor: 45,5év

A titkárság dolgozói, a feladatuk ellátásához szükséges iskolai végzettséggel - alapvizsgával illetve
szakvizsgával - rendelkeznek. Az elmúlt évben szervezett helyi illetve központilag szervezett
képzéseken az érdekelt kollégák részt vettek.
A testület működésével kapcsolatos legfontosabb statisztikai mutatók:
Döntéshozó

Képviselő-testület
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai Ellenőrző
és Közbeszerzési

Ülések száma
2009.
36
26

2010.
37
21

20

19

Hozott határozatok
száma
2009.
2010.
522
563
295
268

278

254

Rendeletek száma
2009.
59

2010.
42

Bizottság
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság
Humánpolitikai
Bizottság /2010.
szeptemberig /

20

23

333

276

22

16

229

167

Létszám alakulása 2009-2010:
Az elmúlt két évre visszatekintve a hivatal személyi állományban belső átszervezés, nyugdíjazás,
gyermekszületés illetve a közös megegyezéssel történő megszűnések miatt történtek változások.
2009 évben Az engedélyezett létszámkeret 62 fő volt. Közös megegyezéssel 2 fő, nyugdíjazás miatt 3
fő, határozott idő lejárta miatt 1 fő jogviszonya szűnt meg. Három fő határozatlan, egy fő határozott
idejű szerződéssel került kinevezésre. Két nyugdíjas kolléga helye még előző évben került betöltésre.
2009 évi létszám fluktuáció

kinevezett:

4

megszűnt:

6

Eng. létsz:
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Fő

2010-ben az engedélyezett létszámkeret 60 fő volt. Közös megegyezéssel 2 fő, lemondással 1 fő,
határozott idő lejárta miatt 1 fő jogviszonya szűnt meg. Ezzel szemben a határozatlan időre szóló
kinevezés 3 fő, határozott időre szóló kinevezés 3 fő volt. Az osztályok közötti átszervezések illetve
két fő gyermekszületés miatt vesz igénybe TGYS-t, ezért két fővel több a kinevezés.
2010 évi létszám fluktuáció

kinevezett:

6

megszűnt:

4

Eng. létsz:
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II. Informatika
2010-ben az önkormányzati és hivatali információ technológiában nem történt gyökeres fordulat. Az
igazgatási szakterületen a szokásos napi fejlesztések és technológiai újítások kerültek végrehajtásra.
Saját forrásból a már meglévő szoftverek karbantartását és supportálását finanszíroztuk elsősorban. Új
alkalmazásként az üzletek működési engedélyezési eljárását támogató szoftver került beszerzésre. Az
ÁROP pályázati körben megkezdett fejlesztések befejezésére (Polisz2000, EDtR, Portál, SeQuence)
folyamatosan került sor az elmúlt évben. A harmadik negyedév végére valamennyi tervezett fejlesztés
átadásra került. Műszaki fejlesztést csak a nagykiterjedésű városi hálózat endrődi végpontjain
hajtottunk végre. Év végén testületi döntés alapján elkezdődött a testületi működésben a
kapcsolattartás elektronizációja. Első körben a képviselők és bizottsági tagok kerültek mobil
számítógéppel ellátásra és megtervezésre került az új működés modell . A webes elektronikus
kapcsolattartás bevezetése ez év harmadik negyedévére várható.
Választások
2010-ben három választás lebonyolítására és két választás előkészítésére került sor. A tavaszi
országgyűlési választás a választás mérete és politikai súlya miatt jelentett nagy terhet és felelősséget
az érintett apparátusra. Az őszi időközi országgyűlési választás az előzővel ellentétben azért jelentett
nagy munkaterhet és felelősséget, mert nem volt központi informatikai támogatása. A választókerület
települései ’igényeire’ munkatársunk, Megyeri László aljegyző készített hiánypótló informatikai
támogatást e nem kevésbé fontos időközi választás eredményes végrehajtására.
Ezzel a választással egy időben került sor az őszi önkormányzati választásra is. Ez abban különbözött
a korábbiaktól, hogy 2010-ben megváltozott az önkormányzati választójogi törvény. A lecsökkentett
képviselői létszám miatt újra kellett szervezni a választókerületeket és szavazóköröket. Az ezzel
kapcsolatos egyeztetési és technikai feladatok már a nyár elején megkezdődtek. Szintén ebben az
időszakban indult a kisebbségi választások előkészítése is. Az alapos előkészítés és az abban résztvevő
munkatársak nagy szakmai tapasztalata, elhivatottsága eredményeként törvényesen zajlott le egy
napon az időközi országgyűlési és önkormányzati választás. Szintén jól működött a hivatalos állami
tájékoztató rendszer mellett a munkatársunk által készített helyi internetes tájékoztatás.
Év végén a Helyi Választási Iroda munkatársainak a területi és országos kisebbségi választás, illetve
az időközi képviselő választás (2. evk.) előkészületeit kellett megkezdenie. Mint ismert mindkét
választás törvényesen és eredményesen zajlott le teljes körű, folyamatos tájékoztatás és nyilvánosság
mellett.

III. A Polgármesteri Hivatal költségvetési helyzetének bemutatása 2010.
évben
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi gazdálkodásának rövid bemutatása során azokat a feladatokat
vettük számba, melyek a hivatal működéséhez szorosan kapcsolódnak, így az igazgatási szakfeladat,
az okmányirodai feladat, gyámhivatal, építéshatóság, kisegítő szolgálat és a mezőőri tevékenység
bevételei és kiadásai képezik részét az elemzésnek.
Bevételek alakulása:
A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működési bevételek teljesülése meghaladja a módosított
előirányzat összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult a bérleti díjak bevételének összege,
továbbá a kamatbevételeknél (folyószámla utáni bevétel, betételhelyezés, kötvény lekötés) is jelentős
többletbevételre tettünk szert.
Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
A polgármesteri hivatal igazgatás szakfeladatán a személyi juttatások és járulékok 2010. évi
módosított előirányzata 162.714 E Ft, a teljesítés 95,81 %-os, azaz 155.904 E Ft. Az okmányirodai
dolgozók személyi juttatása és járulékai 11.213 E Ft-ban, a gyámügyön dolgozó köztisztviselőknél
7.932 E Ft-ban, az építéshatóságon dolgozóknál 8.542 E Ft összegben, a mezőőröké 13.433 E Ft-ban,
az önkormányzati intézményt ellátó kisegítő szolgálat személyi juttatásai és járulékai 5.447 E Ft
összegben teljesültek. A köztisztviselők, közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozók részére kifizetett bérjellegű juttatás összege az előző évhez képest csökkenést mutat. A
csökkenés elsősorban azzal indokolható, hogy előző évben a dolgozók étkezési hozzájárulásban,
ruházati költségtérítésben és ajándékutalványban is részesülhettek (éves szinten ennek összege nettó
242.000 Ft volt), ugyanakkor 2010-ben cafetéria juttatás címén nettó 194.000 Ft illette meg a hivatal
dolgozóit, másrészt a havi kereset-kiegészítés rendszerének jogszabályi változásával.
2008. január 1.-jétől a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a közalkalmazotti illetménytábla is ezen
időpont óta változatlan. Az alapilletményen felül kifizetésre került még a köztisztviselők nyelvpótléka,
egyéb kötelező illetménypótléka, valamint a költségvetésben elfogadott cafetéria juttatás (bruttó
242.000 Ft/fő/év) összege. A Polgármesteri Hivatalban 14 dolgozó részesül nyelvpótlékban, 1 dolgozó
felsőfokú nyelvvizsgával, 10 (7 C típusú, 3 A vagy B típusú) középfokúval, 3 pedig alapfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. A kötelező illetménypótlékok között jelenik meg a jegyző és az 5
osztályvezető vezetői pótléka. A köztisztviselők jubileumi jutalmára 2.872 E Ft kifizetés történt. A
közszférában dolgozók 2010. évben két alkalommal (a január és március havi bérrel) eseti kereset
kiegészítésben részesültek bruttó 49.000-49.000 Ft összegben.
A személyi jellegű juttatásoknál a megtakarítás az alábbi személyi változásokkal magyarázható:
 A fizikai állomány négyfős létszáma a megváltozott munkafeladatok miatt egy fővel
csökkent, kollégánk 2010. március 1. napjától ügykezelőként dolgozik hivatalunkban.
 2010. január 1. napjától a Humánpolitikai Osztályon egy dolgozó határozott idejű
szerződésének lejárta miatt belső átszervezéssel az Adó osztályról dr. Tímár Andrea vette át a
szociális ügyintézői feladatokat. Az eddig betöltött munkakörébe Rovnyik Szergej került a
pályázatíróktól.
 A pályázatíróknál időközben megüresedett Weigertné Szilágyi Erika álláshelye is,
gyermekének születése miatt, ott két ösztöndíjas szerződéssel alkalmazott munkatárs segítette
a munkavégzést.
 A Városüzemeltetési Osztályon közös megegyezéssel megszüntetésre került három dolgozó
köztisztviselői jogviszonya, megüresedett a jogász, műszaki ügyintéző és közterületfelügyelői álláshely. A jogász munkakört 2010. június 1. napjától dr. Tímár Andrea tölti be, a
szociális ügyintézői munkakört hirdetés útján töltöttük be pályakezdővel.
 A másik két álláshely szintén pályázat útján kerül betöltésre.
 A Titkársági osztályon a titkárnő helyére a Kirendeltségről Csikós Anikó került, az általa
eddig ellátott feladatra határozott idejű szerződéssel alkalmazunk egy ügykezelőt.

Dologi kiadások alakulása:
2010. évben a hivatal dologi kiadásai 147.432 E Ft összegben teljesültek az előző évi több mint
160.000 E Ft-hoz képest, melyet az alábbi diagram szemléltet:

adatok E Ft-ban
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A készletbeszerzéseken belül legnagyobb részarányú az irodai papír, irodaszer, nyomtatvány
beszerzése. 2009. évben 2.000 E Ft-ot fordítottunk ezekre a készletekre, 2010-ben 500 E Ft-tal többet.
A számítástechnikai eszközök működéséhez szükséges beszerzések is jelentősek, festékpatron,
festékszalag, és toner beszerzésre 1.692 E Ft-ot fordítottunk, mely azonos a múlt évi ráfordítás
összegével.
A hivatali munkához szükséges könyvek és folyóiratok 630 E Ft-os összegben kerültek megrendelésre
és beszerzésre, amely összeg az előző évi teljesítésnél 20%-kal alacsonyabb. A kis értékű tárgyi
eszközök beszerzése 2.465 E Ft volt, mely irattároló polcok, bútorok, szivattyú, kerékpártároló,
tárgyalószék stb. vásárlását foglalta magába. A hivatali járművek üzemeléséhez szükséges üzemanyag,
egyéb anyag, készletbeszerzés és javítás összege 2.431 E Ft volt, mely a 2009. évi szintnek felel meg.
A szolgáltatások 61.928 E Ft összegben teljesültek, a 2009. évi 51.400 E Ft-tal szemben. Ennek oka
részben az, hogy 2010. évben a továbbszámlázott működési kiadások az igazgatás szakfeladaton
jelentek meg közel 10.000 E Ft összegben (múlt évben ezen a jogcímen kevesebb, mint 10 E Ft
kifizetés jelentkezett), másrészt az intézmények világításkorszerűsítéséhez kapcsolódó bérleti díj
teljesítési adatai (1.800 E Ft) is ezen a szakfeladaton jelentkeznek (tavaly a városgazdálkodás
szakfeladaton). A közüzemi díjak összetételét az alábbi grafikon mutatja:

2010. évi szolgáltatási kiadások
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Az energia felhasználást vizsgálva láthatjuk, hogy a hivatal éves gázfogyasztása 4.300 E Ft körüli
(2010. évben 2.982 E Ft könyvelése történt meg, ugyanakkor 2011-re bruttó 1.600 E Ft kifizetése
húzódott át) (Mód.ei. 4.200 E Ft), a villamos energia felhasználás 2.800 E Ft (Mód.ei. 3.000 E Ft).
A karbantartási kiadásokon belül a 2.856 E Ft-os módosított előirányzathoz képest a tényleges
felhasználás kevesebb, mint 2.000 E Ft volt 2010. évben, mely összegből a fénymásolók
karbantartására kevesebb, mint 700 E Ft-ot fordítottunk, gépek berendezések javítására 168 E Ft-ot,
ingatlan karbantartásra pedig 1.088 E Ft-ot. Az ingatlan karbantartási munkák között a titkárság és a
jegyzői iroda parkettacseréje történt meg, a hivatal homlokzati nyílászáróiban gumitömítő cserére,
energiatakarékos izzók beszerelésére került sor, valamint a kirendeltségen villanyszerelési munkákat
végeztek.
Az éves postai szolgáltatás költsége 6.800 E Ft, a számlavezetés díja pedig 2.400 E Ft volt 2010.
évben.
A szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás a legnagyobb részarányú, teljesítése 22.420 E Ft,
mely az ügyvédi munkadíjakat (átalánydíj 150 E Ft+áfa/hó), pénzügyi tanácsadás díját (átalánydíj 125
E Ft+áfa/hó) szakértői díjakat, egyéb jogi szolgáltatások díját, könyvvizsgálati díjak összegét (249 E
Ft/negyedév), energetikusi szolgáltatás díját (80 E Ft+áfa/hó), a főépítész díját (144 E Ft+áfa/hó), a
pályázati tanácsadás díját (120 E Ft+áfa/hó), ÁROP pályázat költségeit (5.000 E Ft), hangosítás
költségeit, testületi ülés közvetítésének díját, munkaköri alkalmassági vizsgálatok költségét, közös
gázenergia beszerzés költségét, iratselejtezés díját, valamint a kötvény menedzsment díját (8.486 E
Ft+áfa) foglalja magába.
A különféle dologi kiadások a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásait, a fordított ÁFA
miatti befizetés kiadásait, a belföldi kiküldetéseket, a reprezentációs költségeket, a reklámkiadásokat, a
megelőlegezett végrehajtási költségeket, továbbképzések költségeit foglalja magába. A dolgozók
belföldi kiküldetésére 256 E Ft-ot, reprezentációra 2.102 E Ft-ot, reklámozásra 1.855 E Ft-ot,
továbbképzésre 767 E Ft-ot fordítottunk. A behajtásokkal kapcsolatban megelőlegezett végrehajtási
eljárási díj (322 E Ft) kifizetése az önkormányzat részéről elengedhetetlen annak érdekében, hogy a
kintlévőségek minél nagyobb arányban behajtásra kerüljenek. A végrehajtási eljárás hosszadalmassága
és időigényessége miatt sok esetben több év múlva térül meg a megelőlegezett költség.
Az egyéb folyó kiadáson belül az előző évi maradvány visszafizetése (12.630 E Ft) az intézmények
részére a 2009. évi kiutalatlan támogatás összegét tartalmazza, melynek nincs előirányzata, mivel ezen
összeg a pénzmaradványból kerül rendezésre. Itt jelenik meg a cafetéria juttatás után a munkáltató
által fizetett SZJA 1.970 E Ft összegben, a rehabilitációs hozzájárulás kiadása 1.476 E Ft. A tagdíjak

között jelenik meg a Vasutas Települések Szövetségének fizetett tagdíj (86.250 Ft/év) és a MÖOSZnek fizetett 152.000 Ft összegű éves díj. A vagyonbiztosítás tartalmaz kötelező gépkocsi- és motor
felelősség biztosítást, utasbiztosítást, szakmai felelősségbiztosítást (50.258 Ft/név), vagyonbiztosítást
(530.225 Ft/név). A Körös-szögi Kistérségi Társulásnak fizetett hozzájárulás éves díja (7.757 E Ft) a
működési célú pénzeszköz átadások között jelenik meg.
Felújítások, fejlesztések alakulása:
A Polgármesteri Hivatalnál a tervezett fejlesztések közül megvalósult a Városi örökség pályázat
keretei között a hivatal épületének tető- és homlokzat felújítása, illetve a Szabadság téren zöldfelület
és sétány kialakítása. Megtörtént a Városháza akadálymentesítése szintén pályázati forrásból. Év
közben 2 db új gépjármű beszerzésére került sor.
A hivatalnál ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzésére 1.000 E Ft-ot fordítottunk.
Az év folyamán megpróbáltuk a működés valamennyi területén a takarékos gazdálkodást
érvényesíteni, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesíteni és az egyes területeken elért
megtakarításokat igyekeztünk nem felhasználni, törekedve mindezzel arra, hogy év végén
gazdálkodásunkat működési pénzmaradvánnyal zárjuk.

IV. Az egyes osztályok beszámolója
I. ADÓOSZTÁLY
Az Adóosztály a jegyző adóügyi feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el. Ezek közt ellátja az
adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, könyvelésével,
kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat, adó- és vagyoni igazolásokat
A helyi adóztatás törvényi szintű szabályozáson alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.), mint egy keretszabály tartalmazza azokat a követelményeket, melyeket az
önkormányzat a helyi adók bevezetése esetén köteles megtartani. Az önkormányzatok eldönthetik,
hogy a Htv. szerinti adókat települési szinten bevezetik-e, amennyiben igen, akkor viszont a helyi
rendeletüket a törvényi szabályozáshoz illeszkedve alkothatják meg.
Jelenleg a helyi adók közül az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, a
tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó bevétele képezi a helyi adóbevételek
rendszerét. Ezen kívül átengedett bevételt képez a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
és a gépjárműadó. További feladat, bevételi forrás az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése. Az előző adóhatósági feladatokon túl az Adóosztály látja el a 2004. január 1jén bevezetett talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat is.
Az Adóosztály látja el Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott két
alap kezelését, a pályázati kiírástól kezdve, a döntés előkészítésen keresztül, a nyert pályázatok
elszámolásáig. Ez a két alap az Idegenforgalmi Alap és a Vállalkozásfejlesztési Alap.
Személyi állomány:
Az osztály létszáma az elmúlt évben nem változott, a feladatait 1 fő osztályvezető irányítása mellett 5
fő ügyintézővel látja el. Összetételében rögtön az év elején történt változás, így tulajdonképpen egész
évben változatlan volt a személyi állomány.
Az osztály személyi állományának összetétele:
Nemek szerint
3 nő
3 férfi

Iskolai végzettség
szerint
1 fő egyetemi
3 fő főiskolai
2 fő középfokú

Életkor szerint
25 – 30 év: 1 fő
40 – 45 év: 3 fő
45 – 50 év: 1 fő
50 – 55 év: 1 fő
átlagéletkor: 41,8 év

Az ügyintézők a feladat elvégzéséhez szükséges végzettséggel, vizsgákkal rendelkeznek. 2010-ben 1
fő teljesítette a közigazgatási szakvizsgát, így 4 fő az, aki ilyen vizsgával rendelkezik. További
oktatásokon vettek részt az elmúlt évben az osztály dolgozói, 1 fő ügyfélkapcsolati menedzsment, 1 fő
kapcsolati menedzsment, PR tanfolyamon.
Osztályunkon minden ügyintéző a saját munkaterületén kiadmányozási joggal rendelkezik.
Méltányossági ügyek estében (adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik kiadmányozási
joggal.
Az ügyintézői kiadmányozással rendelkező ügyfajták tekintetében az ellenőrzési tevékenység
folyamatos. Az ellenőrzési ütemtervben foglaltak szerint, szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratok
során az osztályvezető ellenőrzi az adott ügy eljárásának teljes menetét. Az osztályvezető és az
ügyintézők áttekintik az ügytípusokhoz tartozó ügymenetet, különös figyelemmel a jogszabályi
háttérre, változásokra. Az ellenőrzés hónapjának utolsó hetében osztályértekezlet keretén belül
megbeszélik a tapasztaltakat, az osztályvezető kialakítja a jövőben alkalmazandó ügymenetet.

Az osztályvezető a megbeszélésről írásos jelentést készít, melyet az ügyintéző köteles munkája során
figyelembe venni.
Elintézett ügyek száma:

Ügyintézők
Enyedi László
Arnótszky Györgyné
Farkas Imre
Kovácsné
Molnár
Piroska
Rédai Tünde
Rovnyik Szergej
Dr. Timár Andrea
Összesen:
1 ügyintézőre jutó ügy

2009. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
4.449
2.539
380
1.598
1.055
1.704

2010. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
205
544
860
4.015
1.171
1.451

1.387

4.841

1.341

4.271

2.635
82
9.988
1.665

2.366
147
13.195
2.199

1.785
2.319
7.681
1.280

2.075
3.117
15.473
2.579

2010. évben jogorvoslati kérelem, fellebbezés, peres ügy nem volt.
A szervezeti egységhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek szám és terület szerinti
ismertetése:
Önkormányzati rendelet száma, megnevezése
21/2000. (VII.18.) KT rendelet a helyi adókról

A rendelet által szabályozott terület
Mely helyi adók kerülnek bevezetésre, azok
alapja és mértéke, mentességek, kedvezmények
nyújtása a törvényi szintű szabályozás keretei
között.
8/2008. (II.29.) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Az alap céljának, felhasználási területének
Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról
meghatározása, a pályázati eljárás szabályainak,
rendjének szabályozása.
21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Az alap céljának, felhasználási területének
Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról meghatározása, a pályázati eljárás szabályainak,
rendjének szabályozása.
Egyéb szervekkel, szervezetekkel való együttműködés:
Belső szervezeti egységekkel:
-

-

Pénzügyi Osztály: költségvetés tervezés, beszámoló készítés, pénzforgalom területén,
Humánpolitikai Osztály: adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása területén,
Hatósági
Osztály:
gépjárműállományokról
történő
adatszolgáltatás,
adóés
értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása, építési, használatbavételi engedélyekről történő
adatszolgáltatás, vállalkozókról történő adatszolgáltatás területén,
Városüzemeltetési Osztály: talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás, igazolások, zugok
pályázatához történő adatszolgáltatás, közműberuházásokról adómentességhez történő
adatszolgáltatás területén.

Külső szervezetekkel:
- Magyar Államkincstár
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala
- Békés Megyei Bíróság

- Szarvasi Városi Bíróság
- Önálló Bírósági Végrehajtók
- Rendőrség
- Pénzintézetek
Az Adóosztály feladatainak bemutatása számszerűsítve:
Az egyes adónemekben 2010. évre meghatározott adómaximumok (a törvényi felső mérték + a
valorizáció) és az alkalmazott helyi adómértékek összehasonlítása:
Adónem
Építményadó, Ft/m2
Telekadó, Ft/m2
Magánszemélyek
kommunális
adója,
Ft/ingatlan
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó,
Ft/vendégéjszaka
Állandó jellegű iparűzési adó, adóalap %-a

Törvényi felső mérték +
valorizáció
1.241,2
275,8

Helyi adómérték
250 – 680
4 – 240

16.550,6

2.500 – 9.600

413,7

350

2,0

1,9

Adóalanyok, adótárgyak számának alakulása:
Adóalanyok, fő
2009.
2010.
1.160
454
4.060
69
1.535
3.512
158

Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforg.adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

1.174
437
4.472
66
1.547
3.502
170

Adótárgyak, db
2009.
2010.
1.339
1.381
509
500
6.569
6.593
293
273
4.881
4.853
182
177

Adóbevételek alakulása, ezer Ft-ban:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevétel
Idegen bevételek (saját rész)
Idegen bevételek (tovább utalt)
Talajterhelési díj
Illeték (MÁK számlára)
Összesen:
Ebből saját bevétel:

2009.

2010.
26.725
4.980
23.015
8.967
347.070
156
63.628
4.667
467
3.782
60
2.292
1.111
469
487.389
484.628

27.408
5.145
28.236
4.855
272.736
110
81.711
5.045
1.237
3.836
360
3.908
1.764
483
436.834
432.443

Hátralékok alakulása, ezer Ft-ban:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

2009.

2010.
9.248
1.547
7.355
64
57.546
0
24.066
40.377
3.950
9.828
8.959
341
0
163.281

11.357
1.593
8.018
297
65.435
0
25.315
42.744
3.984
12.394
15.403
379
26
186.945

Behajtási tevékenység:
2009.
Kiadott azonnali beszedések:
- száma, db
- érintett összeg, Ft
Kiadott letiltások
- száma, db
- összege, Ft
APEH-nak behajtásra átadott ügy
- száma, db
- összege, Ft

2010.

1.454
121.222.130

3.983
333.441.834

254
5.475.500

499
19.280.154

-

1
15.950.198

Méltányossági ügyek:
2009.
Részletfizetés engedélyezése, Ft
Fizetési halasztás engedélyezése, Ft
Törlés – tőke, Ft
Törlés – pótlék, bírság, Ft

419.292
41.247.426
67.081
3.528.046

Kiállított adó- és értékbizonyítványok megoszlása a felhasználás célja szerint, db:
Adó- és értékbizonyítvány felhasználási célja
2009. 2010.
Végrehajtási eljáráshoz
272
192
Gyámhatósági ügyintézéshez
15
12
Humánpolitikai osztály kérésére
76
16
Hagyatéki eljáráshoz
156
164
Egyéb eljáráshoz (adósságkezelés, otthonteremtési
támogatás igényléséhez, adósság rendezéshez,
24
21
hitelfelvételhez, bírósági eljáráshoz stb.)
Összesen:
543
405

2010.
8.388.964
26.662.162
61.644
1.341.313

Idegenforgalmi Alappal kapcsolatos ügyintézés:
2009.
2010.
Az Alap éves kerete, Ft
3.300.000
2.000.000
Benyújtott pályázatok,
17 / 9.541.781 9 / 8.114.190
pályázók száma / igényelt támogatás Ft
Elnyert támogatás,
11 / 3.300.000 6 / 2.000.000
pályázók száma / elnyert támogatás Ft
Vállalkozásfejlesztési Alappal kapcsolatos ügyintézés:
2009.
2010.
Az Alap éves kerete, Ft
30.000.000
16.000.000
Benyújtott pályázatok,
3 / 14 000 000 1 / 10.000.000
pályázók száma / igényelt támogatás Ft
Elnyert támogatás, pályázók száma / elnyert támogatás Ft 3 / 14 000 000 1 / 10.000.000
ebből: munkahelyteremtésre
2 / 12 000 000
munkahely megtartásra
1 / 2 000 000 1 / 10.000.000
2. PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Létszám alakulása:
A pénzügyi osztály 2008. január1-től feladatait 8 fővel látja el. Az osztály dolgozói közül 6-an
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók száma 2 (az
osztályra 2010. félévéig volt jellemző ez az iskolai végzettség összetétel). A létszám területén évek óta
nagyon sok mozgás mutatkozik, évente változtak az ügyintézők, elsősorban a GYES-en lévő dolgozók
miatt. A feladat ellátás helyettesítőkkel, határozott idejű kinevezéssel volt megoldva. Nyugdíjazás
miatt az osztályvezető személyében 2007. augusztus 1. napjától változás történt. Az osztály munkáját
2010 februárjától közhasznú foglalkoztatás keretében egy ügyintéző segítette, aki 2010 júniusától az
előbb más osztályra, majd táppénzre kerülő, 2011.-ben pedig közös megegyezéssel távozó
kolléganőnk munkakörét vette át. Így 2010. év végére az osztály dolgozói közül 5-en rendelkeznek
főiskolai végzettséggel, 3-an középiskolai végzettséggel. Az osztály valamennyi dolgozója részt vett a
kötelezően előírt továbbképzéseken, 4 dolgozó rendelkezik mérlegképes regisztrációs számmal. Az
osztály dolgozóinak átlagéletkora 44,5 év.
Alapvető feladatkörök:
A pénzügy feladatköre a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő
számlák rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése), zárszámadás elkészítése. A
Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság
felé adatszolgáltatás, az önkormányzat pályázataihoz szükség esetén adatok biztosítása illetve
támogatások elszámolásának végrehajtása, továbbá minden olyan feladat, ami a költségvetéssel és
annak végrehajtásával összefügg.
Feladataink közé tartozik az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan
működő intézményeivel való kapcsolattartás, az új és természetesen igény esetén valamennyi
intézményi gazdasági vezető és dolgozó munkájának segítése, költségvetésük végrehajtásához
pénzforgalom biztosítása.
Külön ügyintéző foglalkozik a megszűnt Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett
hitelállomány kezelésével, az ahhoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinek
nyilvántartásával, a bizottsági anyagok előkészítésével, jegyzőkönyvek elkészítésével, az út
érdekeltségi hozzájárulások összegeinek analitikus nyilvántartásával, a kintlévőségek behajtásával,
bírósági ügyekkel, a két kisebbségi önkormányzat ügyeinek intézésével, továbbá a személyi juttatások

és szociális segélyek igénylésével, elszámolásával, napi pénztárforgalom lebonyolításával. Az osztály
4 dolgozója napi kapcsolatban áll az ügyfelekkel, egyrészt a kintlévőségek behajtásából, másrészt a
házi pénztári forgalom és a munkabérekkel kapcsolatos ügyek intézéséből adódóan.
Az osztály feladatai közé tartozik az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági
társaságának belső ellenőrzését végző munkatárs munkájának segítése, koordinálása. A belső ellenőr
minden évben ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végzi munkáját (2006. és 2007. években a Békési
Kistérségi Társulás, majd 2008. évtől a Körös-szögi Kistérségi Társulás által alkalmazott belső ellenőr
végezte ezen feladatokat, 2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérségi Társulás
keretei között a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János vezetésével - látta el.). A 2010. évben elvégzett
ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló
intézkedésekről 2011 áprilisában kap tájékoztatást a Képviselő-testület.
2008. óta az osztály feladatát képezi az 1 milliárd Ft összegben kibocsátott kötvény kezelésével
megbízott pénzügyi tanácsadóval a folyamatos kapcsolattartás, az egyes tranzakciók figyelemmel
kísérése, a kötvényből származó forrás egyes tranzakcióihoz kapcsolódó megfelelő és helyes
könyvelési rendszer kialakítása, analitika vezetése.
A Képviselő-testület részére folyamatosan információt szolgáltatunk a kötvényforrás felhasználásáról,
hozadékáról, teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségünket az EBEAD rendszeren keresztül.
Feladataink közé tartozik a testületi munka segítése is. A Képviselő-testületet folyamatosan
tájékoztatjuk a város költségvetését érintő valamennyi változásról, kezdve a költségvetési
koncepcióval, majd az adott évre vonatkozó költségvetési rendelettel, a rendeletet érintő előirányzat
módosításokkal. Beszámolót készítünk az adott év költségvetésének féléves, háromnegyed éves és
éves végrehajtásáról, év közben több alkalommal bemutatjuk az intézmények finanszírozási helyzetét,
kintlévőségek alakulását, kitekintést nyújtunk az év végéig várható hiány, illetve likviditás
alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a belső és egyéb hatósági ellenőrzésekről.
Mindezek mellett a működési kiadást csökkentő esetleges szerkezeti változásokra javaslatot teszünk és
a testület által meghatározott alternatívákat kidolgozzuk, bemutatjuk.
Munkánk során napi kapcsolatban állunk a Magyar Államkincstárral, a számlavezető
pénzintézetünkkel, a Polisz könyvelési rendszert kifejlesztő céggel stb. A kapcsolat természetesen nem
zökkenőmentes, hiszen a határidőben történő teljesítésre irányuló elvárás, a megnövekedett
adminisztrációs terhek, a folyamatosan változó jogszabályok valamennyi szervezet működését
nehezítő objektív tényezők. A szervezeten belül valamennyi osztállyal kapcsolatba kerülünk napi
munkánk során.
A többi osztályhoz hasonlóan 2010. év elején elkészítettük azon ellenőrzési munkatervet, mely alapján
az osztály belső munkáját, az egyes feladatköröket vizsgáltuk, ellenőriztük.
 Az év folyamán folyamatosan ellenőriztük a havi áfa bevallásokat, a házipénztár forgalmát,
zárását, a pénzkészlet alakulását, az érvényesítés és ellenjegyzés alkalmával folyamatosan
vizsgáltuk a kötelezettségvállalásokat, az utalásokat.
 Az év első negyedévére vonatkozóan ellenőriztük az önkormányzat által fizetett szociális
segélyek és közcélú foglalkoztatottak után járó állami támogatás igénylését.
 Sor került a kintlévőségek befizetésének analitikus és főkönyvi egyezőségének évközi
ellenőrzésére is.
 A Hivatal és az önállóan működő intézmények könyvelésének ellenőrzését elvégeztük 2010. I.
negyedévére vonatkozóan, majd a féléves, három negyedéves beszámoló készítése során,
illetve az 1-11. havi finanszírozási helyzet bemutatása alkalmával.
 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodásának ellenőrzése (féléves,
három negyedéves beszámoló és az 1-11 havi intézményfinanszírozás alkalmával) is
megtörtént.
 A szabályzatok aktualizálását is elkezdtük 2010 decemberében, a befejezésére 2011
januárjában került sor a Hivatali SZMSZ felülvizsgálatának részeként.

Informatikai háttér:
Önkormányzatunk az informatikai fejlesztési stratégiájának megfelelően igyekszik felzárkóztatni a
jelenlegi eszköz- és szoftverállományát a mai kor és a jövő kihívásainak megfelelően. Kiemelt célként
fogalmazódott meg az ügyfélközpontú, szolgáltató önkormányzat fejlesztése. Az ügyfélközpontú
működés magában foglalja az ügyfelek gyors, kényelmes tájékoztatását és az ügyek gyors
feldolgozását is. A cél megvalósítása a hivatali tevékenységek új informatikai alapokra helyezését
követelte meg.
2004 júliusától egy komplex pénzügyi rendszer bevezetésére került sor a polgármesteri hivatalnál és az
önálló intézményeknél. A Polisz projekt célja egy önkormányzati informatikai infrastruktúra
létrehozása, amely lehetővé teszi a városi gazdálkodási, finanszírozási modell és az ehhez szükséges
komplex szoftverrendszer bevezetését, adaptálását, valamint későbbiekben újabb rendszerelemekkel
való továbbfejlesztését.
Az integrált pénzügyi információs rendszer intézményközi távoli elérését részben a nagysebességű
optikai gerinchálózat, részben pedig a helyi mikrohullámú adatátviteli hálózat biztosítja. A felhasználó
intézmények felé kiadásra kerültek a jogosultsági szintek, szerepkörök és a belépéshez szükséges
kódok. Az így kialakított titkosított csatornán a felhasználók közvetlenül csatlakoznak a szerverre, és
azon futtatják távoli terminál üzemmódban az alkalmazást.
A POLISZ pénzügyi rendszeren keresztül történik a pénztári és banki forgalom kezelése, könyvelése,
a különféle analitikus nyilvántartások vezetése, számlázás, kötelezettségvállalások feldolgozása,
melynek alapján a rendszer biztosítani tudja különféle összesítések elkészítését. Segítségével
pontosabb, naprakész adatokkal, bővebb információszolgáltatással lehetőségünk van a város
költségvetésének és annak teljesítésének figyelemmel kísérésére, a képviselő-testület tájékoztatására.
2010-ben megtörtént a pénzügyi rendszer továbbfejlesztett verziójának bevezetése.
Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf
Éva)
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges
intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás
kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg,
illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy
bírósági úton érvényesítjük követelésünket.
Hitelek
Hitel típus

Lakáshitel
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

Hitel
állomány
2010.01.0
1.

Hátralék
2010.01.0
1

Új előírás

Előírás
bevétel
2010. évi

1.712.094

640000

2.568.467

168.440

5.000.00
0
2.150.00
0
600.000

27.813.30
9
12.455.02
1
850.890

390.788 1.000.000

Bíróságra adott ügyek
Hitel tipus Ügyszá
Fizetési
m
meghagyá
s
Lakáshitel

23

18

Tartozás
összege

Végrehajtá
s alatt lévő
ügy

1.023.34 14
6

Befizetés
2010.

adatok Ft-ban
Hitel
Hátralék
állomány
2010.12.3
2010.12.31 1
.

4.556.828

23.896.481

2.209.307

1.837.494

10.785.967

2.906.374

366.375

1.484.515

459.467

Tartozás
összege

Bírósági
eljárásba
bekapcsolódá
s
346.248 5

Tartozás
összege

1.361.04
0

Belvízhite
l
Viharkár
hitel

16

11

1

1

2.510.62 6
8
66.075

1.620.27 5
5

1.327.41
4

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. december 31-én 23.896.481 Ft, mely összeg
194 fő tartozása. A hátralékos állomány 2.209.307 Ft, mely összeg 77 fő tartozása. A hátralékos
állomány összege 497.213 Ft-tal nőtt. 2010. évben befizetésre került 4.556.828 Ft. 2009. évben, sőt
2010. évében is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Vannak olyan ügyfeleink is, akiknek
felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik tartozásukat.
A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják, ami azt
jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztési részlete jelentősen
növekedett a gazdasági válság negatív hatásaként. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra
sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek a tartozást bírósági úton érvényesítettük. 23 fő ellen folyik
bírósági végrehajtás 2.384.386 Ft tartozás összegére. A végrehajtó 4 esetben tartott sikertelen árverést,
az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenkénti minimum összege 19.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként
6.600 Ft illetéket kell fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő
költségvetési szervek illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a
fizetési meghagyást a közjegyzőhöz a MOKK rendszeren keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani.
Az eljárási díj a tartozás összegének 3%-a, de legkisebb összege 5.000 Ft. Példaként egy lakáshitellel
rendelkező házastárs tartozása ügyében a felmerülő költség átlagos összege 56.200 Ft. Jelenleg 14
ügyben az ügyfelek a fizetési felszólításra sem fizettek, melyek esetében az új fizetési meghagyásos
eljárás keretében tudjuk érvényesíteni követelésünket. A 14 ügy szerződés szerinti összege 2.459.967
Ft, melyhez a végrehajtási költség 842.800 Ft (456.000 Ft végrehajtási költség előleg, 316.800 Ft
végrehajtási jog bejegyzési költség, 70.000 Ft eljárási díj), ami a tartozás összegének 34 %-a.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. december 31.-én 10.785.967 Ft, mely összeg
94 fő tartozását jelenti. A hátralékos állomány 2.906.374 Ft, mely összeg 37 fő tartozása. A hátralékos
állomány összege 337.907 Ft-tal nőtt. 2010. évben a befizetések összege 1.837.494 Ft, melyből
végrehajtás eredményeként 152.380 Ft folyt be.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. 2010. évben 17 fő ellen folyt bírósági végrehajtás 3.952.880 Ft összegű
tartozásra. 2010. év folyamán 1 fő tartozását rendezte. 3 fő rendszeresen fizet, 3 fő esetében a
végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához további költségek megelőlegezése
szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2010. december 31-én 9 fő 1.484.515 Ft tartozással rendelkezik, melyből
a hátralékos tartozás 459.467 Ft. Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette
tartozását. Ezen adósok közül 1 fő hozzájárult tartozásának nyugdíjából történő letiltásához, 1 fő
esetében 124.540 Ft összegű tartozásra fizetési meghagyást bocsátottunk ki a bíróság felé, a
végrehajtási eljárás elindítását követően a végrehajtó az ügyfél munkabéréből történő letiltásával tudta
érvényesíteni követelésünket.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
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A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2010. december
31-én 26.208.593 Ft (1.549 fő tartozása), melyből 16.698.326 Ft a hátralék. 2010. évben befizetésre
került 12.524.399 Ft, melyből adók módjára történő behajtás útján (mintegy 5 millió Ft összegű adók
módjára átadott tartozásból) 573.797 Ft térült meg. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk. 12 fő
620.000 Ft összegű tartozása jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek nincs letiltható
jövedelmük. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére biztosított 10 éves részletfizetés
2011. III. negyedévében lejár.
Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az
adó osztályra behajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2010. december 31-én 6.276.409 Ft (201 fő
tartozása), mely egyben hátralékos tartozás is. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem
hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség.
Az összes tartozásból a nem fizetők körében jelenleg 16 fő 637.551 Ft összegű tartozására lett fizetési
meghagyás kibocsátva, melyből 9 fő esetében lett a végrehajtás elindítva, ami 143.411 Ft végrehajtási
költség megelőlegezésével járt. A 16 főből 1 fő tartozása rendezésre került, jelenleg 1 fő fizet
rendszeresen. 4 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott. A végrehajtási eljárás folytatásához
további költségeket kell megelőlegezni.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A
fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek magasak a
tartozások összegéhez viszonyítva. A lakáshitelnél leírtak alapján minimum 30.600 Ft (19.000
Ft+6.600 Ft +5.000) és amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak.
Számítások alapján a 20.000 Ft összeg feletti tartozásokat alapul véve a kintlévőség összege 3.539.861
Ft (61 ügy), melyhez 2.045.800 Ft összegű végrehajtási költség társul, mely a tartozás összegének 58
%-a (1.292.000 Ft összegű a végrehajtási költség előlege, 448.800 Ft a végrehajtási jog bejegyzési
költsége és 305.000 Ft a közjegyzői díj költsége). Az 1.292.000 Ft összegű végrehajtási költség előleg
a tartozás megtérülésével ugyan megtérülne, de az említett ügyfélkör nagy része nem rendelkezik
letiltható jövedelemmel, illetve az ingatlan árverés eredményessége a tapasztalatok alapján nem
jellemző.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
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Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2010.
december 31-én 2.089.898 Ft (54 fő tartozása). A hátralékos összeg 1.678.630 Ft (51 fő tartozása). A
nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal
együttműködve a Ket. szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetése címen 2010. december 31-én 6.704.533 Ft kötelezettség áll
fenn. A hátralék összege 4.780.981 Ft (hátralékkal rendelkező ügyfelek száma 73 fő). A visszafizetés
könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési kedvezményt kaptak. A köztemetési
költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal az örökös ingatlan
tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 2 ügyben 212.388 Ft összegű köztemetés tartozás
kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe. Az egyik
esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben az egyik örökös rendszeresen törleszti a
tartozást. A Pénzügyi osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem
fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásait a Hatósági osztállyal
együttműködve a Ket. szabályai szerint hajtjuk végre.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2010. december 31-én 5 fő tartozását,
91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani. 2 fő
esetében, 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem
rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan
vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók.
Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2009. években 948.565 Ft összegben 10 fő,
2010. évben 888.545 Ft összegben szintén 10 fő lett kötelezve. 2 fő tartozását rendezte. 1 fő
részletekben rendezi tartozását havi rendszerességgel, átutalási megbízással. 2010. december 31-én 18
fő tartozása 1.664.020 Ft összegben áll fenn, melyből 17 fő hátraléka 1.297.910 Ft. A pénzügyi osztály
a visszafizetés teljesítése érdekében csekket küld az ügyfél részére, nem fizetés esetén fizetési
felszólítást küldünk. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség.
3. HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY
A Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése az utóbbi években nem változott, viszont az osztály
dolgozóinak személyében több változás történt, nyugdíjazás, gyermek születése és hivatalon belüli
létszám átcsoportosítás miatt, jelenleg 11 fő az aktív dolgozó, egy fő gyermekgondozási szabadságon
van.
Az osztályon belül változatlanul három szervezeti egység különül el:
a) Intézmény-felügyeleti Iroda – 2 fő aktív dolgozó
b) Gyámhivatal – 2 fő aktív dolgozó
c) Szociális Iroda – 7 fő aktív dolgozó, 1 fő gyermekgondozási szabadságon.
A Szociális Iroda munkavégzésében történt változás 2008. novemberében: kialakításra került az
Ügyfélszolgálat, mely 2010. januárjától nyerte el a mostani szervezeti formáját. 2010. elejétől állandó
ügyfélszolgálat működik a Szociális Irodán belül. Az osztályon belül központi helyen lévő irodában
két személy, két állandó számítógépes munkaállomáson fogadja az ügyfeleket, az összes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátással kapcsolatos ügyeket egy helyen lehet intézni, és nem az
ügyiratfajtákat feldolgozó ügyintézőknél.

Az ügyfélszolgálat 2008-as bevezetését, majd a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő átalakítását
utóbb alátámasztotta a Ket. 2009. évi módosítása és a Govsys bevezetése, mely változások jelentős
adminisztratív többletterhet rónak az ügyintézőkre.
Jelenleg az ügyfélszolgálatos feladatokat 1 fő állandó ügyfélszolgálati ügyintéző, valamint a szociális
ügyintézők rotációban látják el.
Szervezeti egység személyi állományának bemutatása:
Aktív dolgozói
létszám
Keresztesné
Jáksó
Éva osztályvezető

Kis Éva
Szociális ügyintéző
Balázs Róbert
Szociális ügyintéző
Erdősiné
Szerető
Julianna
Szociális ügyintéző
Debreceni Zoltánné
Szociális ügyintéző
Mikó Angéla
Szociális ügyintéző
(határozott idejű)
Sárközi
Gézáné
Ügykezelő
(határozott idejű)
Tóthné Varga Beáta
Gyámügyi ügyintéző
Kiss Ildikó
Gyámügyi ügyintéző
Tóthné Rojík Edit
Oktatási előadó

Tóth Katalin
Ifjúsági referens

Iskolai végzettség
Államigazgatási
főiskola

Személyügyi
szervező főiskola
Személyügyi
szervező főiskola
Államigazgatási
főiskola

2010. évben tanfolyamokon
való részvétel
Helyi jogszabálykészítés
általános ismeretei, kapcsolati
menedzsment, PR
ügyfélkapcsolati menedzsment
Ügyfélkapcsolati menedzsment

Besorolás
Osztályvezető

I/12.

Ügyfélkapcsolati menedzsment

I/5.

Ügyfélkapcsolati menedzsment

I/11.

Személyügyi
szervező főiskola
középiskola

Ügyfélkapcsolati menedzsment

I/16.

középiskola

Ügyfélkapcsolati menedzsment

III/10.

Szociálpolitikus
egyetem
Pedagógus
főiskola
Pedagógus
főiskola

Ügyfélkapcsolati menedzsment

I/12.

Ügyfélkapcsolati menedzsment

I/14.

Közoktatás finanszírozása,
szakvizsga, Kjt. és a 138/1992.
(X. 8.) végrehajtási rendelet,
tanévnyitó szakmai értekezlet

I/13.

Pedagógus
főiskola

II/1.

I/4.

Az osztály dolgozóinak átlagéletkora: 39 év.
A határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott ügyintézők mindegyike rendelkezik szakvizsgával.
Az osztályon minden ügyintéző rendelkezik kiadmányozással az általa ellátott feladatok körében. Az
átmeneti segély, az aktív korúak ellátása, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás esetében a
kiadmányozással az osztályvezető, a közfoglalkoztatással kapcsolatban a polgármester, az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság esetében a jegyző rendelkezik.
A belső ellenőrzés az ügyintézői kiadmányozással érintett ügyfajtákra terjed ki, a felülvizsgálat során a
szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratokban rendszeresen ellenőrzésre kerülnek mind az anyagi, mind
az eljárás jogi szabályok megtartása.



INTÉZMÉNY-FELÜGYELETI IRODA

Az Iroda feladata az oktatási törvényből adódó önkormányzati feladatok ellátása:
- fenntartói irányítással kapcsolatos döntések előkészítése – tanulócsoport és létszám
meghatározás, pedagógiai program jóváhagyása, intézményi beszámolók elfogadása, SZMSZ
és alapító okiratok módosítása, óvodai, általános iskolai beíratás időpontjának meghatározása,
nyári nyitva tartás egyeztetése, igazgatói pályázatok lebonyolítása
- tankötelezett korú gyermekek és tanulók tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatos
ellenőrzés,
- kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének
megszervezése
- jegyzői hatáskörben lévő feladatok ellátása: jelentési kötelezettségek teljesítése, működési
engedélyek kiadása
- oktatási koncepció, fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata
- ÖMIP elkészítése, felülvizsgálata és működtetése
További fenntartói és önkormányzati feladatok:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések előkészítése
- Kapcsolattartás az óvodákkal, óvodák beszámolójának a képviselő-testület elé terjesztése,
működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése, Óvodai sportnap megszervezésében való
részvétel
- Közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése, működésükkel
kapcsolatos testületi döntések előkészítése.
- Önkormányzat döntése alapján városunkhoz kötődő könyvek, kiadványok megjelentetésében való
részvétel
- Városi rendezvények szervezésében való közreműködés.
- Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért emlékplakett
adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elismerő oklevelének adományozásával kapcsolatos
szervezési feladatok.
- Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: nyilvántartás vezetése, kapcsolattartás
Civil szervezetek támogatási alapjával, valamint az ifjúsági és sportalappal kapcsolatos feladatok:
pályázati kiírás, beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése,
- Az oktatási, közművelődési intézmények költségvetési előirányzatának tervezésében való
részvétel.
Sporttal kapcsolatos feladatok:
- Sportszervezetekkel való kapcsolattartás, beszámolójuk testület elé terjesztése.
- Sportkoncepció elkészítése, felülvizsgálata.
A közoktatási törvényben meghatározott hatósági feladatok esetében a hatáskör címzettje: jegyző, a
fenntartói irányítással kapcsolatban a hatáskör címzettje a Képviselő-testület.
2009-2010. évi ügyiratszám:



2009.
908

2010.
1193

GYÁMHIVATAL

A Gyámhivatal munkájáról külön beszámoló készül, az ott folyó feladatok jegyzői és gyámhivatali
hatáskörbe tartoznak, melyeket két felsőfokú végzettségű ügyintéző lát el. 2009. évben a gyámügyi
igazgatásban főszámon iktatott ügyiratok száma: 469, 2010. évben 456.



SZOCIÁLIS IRODA

Az iroda dolgozóinak feladata túlnyomó többségében az 1993. évi III. törvényből adódó szociális
igazgatási feladatok:
- a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása, utalása, és felülvizsgálata.
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz jövedelem igazolás kiállítása (2010.
december 31. napjával megszűnt feladat, intézményvezetői hatáskörbe került át), illetve az azokhoz
való hozzájutás biztosítása.
- A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása és az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával
kapcsolatos ügyek intézése.
- Általában az osztályon, vagyis a szociális irodában csapódnak le, a kampány jellegű, adhoc ügyek,
mint pl.: a gyermekek nyári étkeztetése, belvíz okozta károk támogatása.
- Az egészségügy területéről mi végezzük a vállalkozó orvosok, az orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos bizottsági, testületi előterjesztések, szerződések, statisztikai jelentések készítését, valamint
a szakorvosi ellátással kapcsolatos testületi döntések előkészítését.
- Közfoglalkoztatás szervezése.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: támogatások és feladatok (a dőlt betűvel jelzett
feladatok a jegyző hatáskörébe tartoznak):
 időskorúak járadéka,
 aktív korúak ellátására való jogosultság,
 lakásfenntartási támogatás,
 alanyi jogon járó ápolási díj,
 átmeneti segély,
 temetési segély,
 köztemetés,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 óvodáztatási támogatás,
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 közgyógyellátás,
 mozgássérültek közlekedési kedvezményei.
Egyéb támogatások és feladatok:
- lakástámogatás,
- bérlakás ügyek,
- belvízkár támogatás,
- közmunkások foglalkoztatása,
- szociális intézményi ellátásban részesülők személyi térítési díjának megállapítása

Segélyek
megnevezése

Átmeneti segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Nyári szociális
gyermekétkeztetés
Temetési segély
Köztemetés

Létszá
m

336
529

2009
Állami
Önkormányza
normatív
ti saját erő
a
E Ft
E Ft
0
1.883
0
5.982

Létszá
m

386
597

2010
Állami
Önkormányza
normatív
ti saját erő
a
E Ft
E Ft
0
3.971
0
3.956

203

4.055

0

198

3.956

0

103
29

0
0

1.163
2.330

123
30

0
0

1.701
4.560

Adósságcsökkentés
115
i támogatás
Normatív
537
lakásfenntartási
támogatás
Elemi csapás
3
Első lakás
megszerzéséhez
8
nyújtható
támogatás
Időskorúak
10
járadéka
Rendszeres
szociális segély –
19
egészségkárosodott
ak
Rendelkezésre
336
állási támogatás
55 év feletti RSZS
19
Ápolási díj
115
Rendszeres
gyermekvédelmi
945
kedvezmény
Közgyógyellátás
- alanyi
732
- normatív
90
- méltányossági
45
Egészségügyi
szolgáltatásra való
276
jogosultság
Mozgássérültek
közlekedési
311
kedvezménye
Óvodáztatási
38
támogatás
Az osztály 2009. évben 223.356 E
felhasználásában közreműködött.

7.677

853

176

13.870

1.454

21.696

2.410

607

26.123

2.903

0

240

4

0

900

0

3.480

4

0

1.460

3.344

371

8

2.884

321

6.762

751

17

5.536

615

88.394

22.098

624

108.045

27.011

5.080
22.867

564
5.717

40
112

9.392
20.850

1.044
6.950

10.701

0

1046

11.339

0

1.083

631
94
47

1.183

278

3.235

0

313

3.059

0

620

0

46

860

0

Ft összeg felhasználásában, míg 2010. évben 263.160 E Ft összeg

Elintézett ügyek, egy ügyintézőre jutó ügyek száma:
Ügyintézők

Keresztesné Jáksó Éva
Kis Éva
Balázs Róbert
Erdősiné
Szerető
Julianna
Debreceni Zoltánné
Mikó Angéla
Tóthné Varga Beáta
Kiss Ildikó
Tóthné Rojik Edit
Tóth Katalin

2009. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
401
1533
1781
4184
1061
3382
1067
2362
994
189
253
66
11

1872
1638
1781
763
68

2010. évben elintézett ügyek száma
Főszám

Alszám
46
1165
1385
982

1140
2874
3741
2797

841
1283
222
234
87
28

1874
2395
1754
1727
920
158

Jogorvoslatok, peres ügyek száma:
2009. évben szociális ügyben hozott elsőfokú határozatok száma: 4998 db, melyből jegyzői
hatáskörben hozott határozatok közül megtámadott határozatok száma: 2 db. A határozatok saját
hatáskörben módosításra kerültek. Polgármesteri hatáskörben hozott határozatok közül megtámadott
határozatok száma: 25 db, melyből 21 db határozat saját hatáskörben módosításra, vagy visszavonásra
került, 4 db határozatot a másodfokú hatóság helybenhagyott.
2010. évben szociális ügyben hozott elsőfokú határozatok száma: 3805 db, melyből jegyzői
hatáskörben hozott határozatok közül megtámadott határozatok száma: 4 db. A határozatokat a
másodfokú hatóság helybenhagyta. Polgármesteri hatáskörben hozott határozatok közül megtámadott
határozatok száma: 3 db, mely határozatokat a másodfokú hatóság helybenhagyott.
A szervezeti egységhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek szám és terület szerinti ismertetése:
Önkormányzati rendelet megnevezése
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt.
rendelet
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009.
(I. 30.) Gye. Kt. rendelet

A lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT
rendelet
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II.
10.) KT rendelet
Az
elemi
csapás
okozta
lakáskárok
helyreállításához
nyújtott
önkormányzati
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) Gye.
Kt. rendelet
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének
enyhítéséről
és
lakáskörülményeinek javításáról szóló 20/2003.
(VIII. 12.) KT rendelet

A rendelet által szabályozott terület
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás,
óvodáztatási támogatás, személyes gondoskodást
nyújtó ellátások, nyersanyagnorma
Helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj
ellenőrzése, átmeneti segély, temetési segély,
köztemetés, méltányossági közgyógyellátás,
rendszeres szociális segélyben részesülők
együttműködésének szabályai, természetbeni
szociális ellátások
Szolgálati és szociális bérlakások, költségalapú
bérlakások
Az első lakás megszerzéséhez
önkormányzati támogatásról

nyújtandó

Ár- vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar, tűz
által okozott lakáskárok enyhítésére biztosított
támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás

Humánpolitikai Osztállyal rendszeresen együttműködő szervezetek:
Hivatalon belül a lakásügyekkel kapcsolatos ügyintézés szoros együttműködést igényel a
Városüzemeltetési Osztállyal. A megállapított pénzbeli támogatások utalását a Pénzügyi Osztállyal
közösen végezzük. A Térségi Humánsegítő Szolgálat családgondozóival is folyamatos a
kapcsolattartás, a szociálisan rászoruló személyek segélyezését illetően mindennapos az
együttműködés. Osztályunkhoz tartozik a Térségi Szociális Gondozási Központ, és a Városi
Egészségügyi Intézmény fenntartói irányításával kapcsolatos döntések előkészítése, így e két
intézménnyel is napi kapcsolatban állunk.

4. HATÓSÁGI OSZTÁLY
A Hatósági Osztály jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat lát el. A fenti időszakot vizsgálva
megállapítható, hogy az ügyfélforgalom, az intézendő ügyek száma évről-évre növekszik, amit a
beszámolóban lévő táblázatok is szemléltetnek. Régi feladatok megszűnnek, de helyettük új
feladatokat kap az osztály.
Hatósági Osztály
Ügyintéző:

Létszám
9 fő

Ügykezelő:
Fizikai dolgozó:

4 fő
2 fő

Összesen:

15 fő

Iskolai végzettség
4 felsőfok
5 középfok
4 középfok
1 középfok
1 alapfok
-

átlagéletkor
45 év
46 év
50 év
45,6 év

Az ügyintézők a feladat ellátásához szükséges vizsgával rendelkeznek. Egy ügyintéző ez évben fogja
letenni a szakvizsgát és az építésügyi vizsgát. 2010. évben az alábbi tanfolyamokon és szakmai
napokon vettünk részt: ügyfélkapcsolati menedzsment 6 fő, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás szabályairól szóló törvény 2011 évi módosítása 1 fő, kapcsolati menedzsment 1 fő, az
építésügy jövője országos szakmai nap 1 fő, birtokvédelmi ügyintézés téma körét feldolgozó
munkacsoport ülése 1 fő, okmányirodai továbbképzés 2 fő, 1 fő ügykezelő ügykezelői alapvizsgát tett.
Feladatok bemutatása:
I.

Okmányiroda

Okmányiroda 2000. július 1-jétől működik városunkban. Jelenleg Örménykút és Hunya Községek
Körjegyzősége tartozik még körzetünkbe. Az irodában az egy ügyintézőre jutó ügyek száma: főszám:
411 db, alszám: 3006 db.
Az okmányirodai feladatokat kapcsolt munkakörben általános igazgatási feladatokat is ellátva 4 fő
ügyintéző végzi. Valamennyi ügyintéző nyilvántartási és okmány ügyintézői OKJ-s szakképesítéssel,
az irodavezető felsőfokú végzettséggel is rendelkezik. Az okmányiroda tekintetében az irodavezető
látja el a kiadmányozási feladatokat. Távollétében az osztályvezető a kiadmányozó. Éves ütemterv
alapján végzi az ellenőrzési feladatokat.
Munkájuk során az alábbi szervezetekkel működnek rendszeresen együtt:
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
- Tűzoltó-parancsnokságok
- Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Intézete
- Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kistérségi
Népegészségügyi Intézetei
- Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
- Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
- Békés Megyei Kormányhivatal Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség
- Bíróságok
- Békés Megyei Rendőrkapitányság
- Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
- Bírósági végrehajtók
- Közjegyzők
- Biztosító társaságok
- Központi Statisztikai Hivatal

Az iroda munkatársai az okmányirodai feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (KEK KH) által kiépített számítástechnikai hálózaton és eszközökön végzik.
A KEK KH 6 munkaállomást biztosított az Okmányiroda részére. Ebből 1 gép az anyakönyvvezető
használatában van. 4 munkaállomáson folyik az ügyfélfogadás, 1 számítógép a választási feladatokra
van fenntartva.
2009 októberében került az irodába beépítésre a Sequence ügyfélirányító rendszer.
A rendszer segítségével a személyesen megjelent, a www.gyomaendrod.hu, valamint a
www.magyarorszag.hu oldalon elektronikusan bejelentkezett ügyfeleket lehet megfelelő sorrendben
behívni, így az ügyfelek számára is kiszámítható lett, hogy előre láthatóan mennyit kell várakozniuk
az ügyintézésre.
2011 januárjától került bevezetésre a Polgármesteri Hivatalétól eltérő ügyfélfogadás. Ennek keretében
pénteki napon 15 óráig tartunk ügyfélfogadást azoknak, akik elektronikus úton jelentkeztek be
ügyintézésre.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) az „Okmányirodai
bankkártyás fizetés megvalósítása” vertikális alprojekt keretében 2011. februárjában telepítette a POS
terminálokat, így hamarosan lehetőség nyílik az okmányirodában bankkártyával fizetni.
Körzetközponti jegyzői feladatok
1) Személyazonosító igazolvány
A hatályos szabályozás szerint minden állampolgárnak rendelkeznie kell valamilyen
személyazonosításra alkalmas okmánnyal, ezért jelentősen megnövekedett a 14 év alattiaknak igényelt
személyi igazolvány kérelmek száma.
Meggyorsítja az ügyintézést, hogy 2011. január 01-től a 14. életévét betöltött kérelmező törvényes
képviselő jelenléte nélkül önállóan kérelmezheti az okmánnyal történő ellátását.
Állandó személyazonosító igazolvány kérelmek
2009 év
14. életév adott évben történő betöltése
60
Első kiadás 14 év felett
38
Első kiadás 14 év alatt
80
Egyéb kiadási ok
1000
Összesen:
1178
Ideiglenes személyazonosító igazolvány
225

2010 év
58
266
1161
1485
272

2) Lakcímigazolvány
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló jogszabály 2009. VI. 28-tól
hatályos rendelkezése alapján – amennyiben a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak – a
települési jegyző vezeti át a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait. A KEK KH az adatrögzítéshez
szükséges informatikai feltételeket 2009. november 18-ától minden jegyző számára biztosította oly
módon, hogy az anyakönyvi feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló infrastruktúrán (ASZA-s gép)
lehetővé tette a szükséges adatrögzítő programok elérhetőségét. Ezen kívül – a körjegyző kérelmére - a
rögzítés lehetősége technikailag minden olyan körjegyzőséghez tartozó település számára is biztosított,
ahol ASZA-s gép működik.
A helyi rögzítés bevezetésének időpontjától kezdődően a lakcímbejelentéshez kapcsolódó eljárásokban
a körzetközponti jegyzők a körzetközponthoz tartozó más települések tekintetében csak az
okmánykiállítást végzik el.

Kiadott igazolványok száma
Ebből lakcímváltozás miatt

2009 év
1509
936

2010 év
1517
849

3) Vezetői engedély
A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés magába foglalja az első alkalommal történő kiadást, a
lejárt, vagy más okból cserére szoruló jogosítványok kezelését.
Az okmányok kiállítását kezdeményezzük, melyek Budapesten kerülnek legyártásra.
2009. április 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás meghatározza, hogy a vezetői engedélyen kívül
milyen okirattal igazolható a vezetési jogosultság a Magyar Köztársaság területén.
A lejárt kategória érvényességű vezetői engedély cseréjének kezdeményezését követően, az új vezetői
engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 60 napig a lejárt érvényességű vezetői engedéllyel és az adatlap
egy példányával lehet vezetni.
2009 év
2010 év
Vezetői engedély kérelmek
997
1023
Ideiglenes vezetői engedély
11
14
Nemzetközi vezetői engedély
10
6
Összesen
1018
1043
Vezetői engedély eltiltások száma megnövekedett, a fokozott közúti ellenőrzésekkel arányosan.
Leggyakoribb az ittas vezetés, valamint a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatti
engedélybevonás. A 6 hónap vagy annál hosszabb időtartamra szóló vezetői engedély eltiltás maga
után vonja az után képzés kötelezettségét. Jelenleg 57 ilyen ügy van folyamatban.
4) Útlevél
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. Végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm.
Rendelet módosításának következtében Magyarország – uniós előírásnak eleget téve – 2009. június
28. napjától elektronikus ujjnyomatot is tartalmazó (ún. Második generációs biometrikus) útlevelet
állít ki. Ezen időponttól kezdve egy évnél hosszabb érvényességi idejű útlevél iránti kérelem csak
digitális ujjnyomattal együtt vehető fel.
Ezen időponttól bővült a személyi igazolvánnyal külföldre történő utazás lehetősége is. Már nem csak
az EGT államokba, hanem nemzetközi szerződés alapján, illetve az adott állam belső joga alapján
hazánkkal kötött szerződés alapján lehet egyes államokba személyi igazolvánnyal utazni.

Útlevél kérelmek

2009 év
397

2010 év
352

5) Egyéni vállalkozói igazolvány
2010. január 01-től hatályba lépett a 2009. évi CXV. törvény, mely teljesen új alapokra helyezte az
egyéni vállalkozások, és egyéni cégek működésének bejelentését.
Az egyéni vállalkozásnak nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány. Ha az ügyfél mégis kéri az
igazolvány kiállítását, személyesen meg kell jelennie az okmányirodában, mert elektronikus fizetésre
nincs lehetőség.
Az egyéni vállalkozás bejelentését hagyta meg a jogszabály egyedüli ügyként, amelyet személyesen,
és elektronikus úton is lehet intézni. Egyéni vállalkozással kapcsolatos változás-bejelentési, a
szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag elektronikus úton – erre szolgáló
elektronikus nyomtatvány igénybevételével – az ügyfél személyes ügyfélkapuján keresztül
kezdeményezhető. Ennek következtében a személyesen megjelent ügyfelek száma jelentősen
lecsökkent. Mint ahogyan az alábbi táblázatból is kitűnik, az új rendszer nehezen indult be, sok volt a
hibásan beküldött, viszontazonosíthatatlan kérelem. Mára már mind a könyvelők, mind az ügyfelek
meg tanulták használni az ügyfélkaput, és pozitívak a visszajelzések.

Egyéni vállalkozással kapcsolatos feldolgozott kérelmek
2009
2010
év
év
Vállalkozás indításának bejelentése
56
54
Módosítás
139
85
Megszüntetés
84
37
Hatósági bizonyítvány kiadása
30
Összesen:
309
176
2010-ben elektronikusan beküldött kérelmek száma:
320 db
Az utólagos ellenőrzésnek nagy szerepe van. Éves ellenőrzési terv keretében kerülnek ellenőrzésre a
bejelentett vállalkozások. A feltárt hiányosságokat 2010. évben az ügyfelek önként megszüntették,
szankciót nem kellett alkalmazni.
Az egyéni vállalkozók adatai nyilvánosak, a www.nyilvantarto.hu oldalon megtalálhatók, ezért az
okmányiroda 2010. január 1-től nem szolgáltat adatot, csak a jogszabályban meghatározott
szerveknek. Hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei is megváltoztak, élő vállalkozásról a KEK
KH állít ki bizonyítványt.
6) Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
A parkolási igazolványok kiállításánál megfigyelhető egy 5 éves ciklus, mert akinek állapota végleges,
5 éves érvényességgel kapja meg a jogosultságot parkolási igazolvány kiváltásához.
Az elmúlt két évben azonos volt az igazolványok iránti kérelmek száma: 150 db/év.
7) Gépjármű igazgatás
2010. január 1-jét követően a nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartós
személyének változását igazoló okiratnak teljes bizonyító erejű magánokiratnak kell lenni. A
304/2009. (XII. 22.) Korm. Rendelet pontosan meghatározza az okirat tartalmi elemeit. Amennyiben a
magánokirat a kötelező elemeket nélkülözi, közlekedési igazgatási eljárásban 2010. július 1-jét
követően nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak. Ezen jogszabályi változás miatt több
esetben kellett elutasítani a tulajdonjog változási kérelmeket a nem megfelelő adás-vételiszerződések
miatt.
Év

Karbantartások
száma
3344

Törzskönyv
kérelmek
száma
437

Kinyomtatott
forgalmi
engedélyek
782

2009

2010.

2721

394

702

Fellebbezések száma,
eredménye
1 db., a másodfok érdemi
vizsgálat nélkül elutasította a
fellebbezést.
1 db. A másodfok
helybenhagyta az I. fokú
határozatot.

8) Címnyilvántartás
A cím, körzet és szervnyilvántartás rendszer kialakításának célja az volt, hogy a településeken
előforduló címeket teljes körűen kezelje. A lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló ingatlanok címei is
feltöltésre kerülnek, vezetése folyamatos. A címnyilvántartás segítségével kerültek kialakításra a
választási körzetek is.

9) Ügyfélkapu regisztráció
Az ügyfélkapu szolgáltatás segítségével az ügyfél elektronikus úton, biztonságosan kapcsolatba léphez
az elektronikus ügyintézést nyújtó intézményekkel. Jogszabály előírhatja kötelező jelleggel az
ügyintézés ezen formájának igénybe vételét (pl. egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés).
Az ügyfélkaput nyitók száma jelentősen megnőtt az utóbbi időben, a felhasználási kör bővülése miatt.
Míg 2009-ben 178 fő, 2010-ben már 284 fő kérte az ügyfélkapu megnyitását.
10) Integrált Közigazgatási Szolgáltató Rendszer
Az un. XR rendszer segítségével lehet időpontot foglalni okmányirodánkban, illetve okmányirodai
ügyek indíthatók a www.magyarország.hu oldalon keresztül, amennyiben az ügyfél rendelkezik
ügyfélkapuval.
2009. évben 15 fő, 2010-ben 30 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.
Az XR rendszeren keresztül 3 esetben került sor ügyindításra, de a befejezéshez minden esetben
szükséges volt az ügyfél személyes megjelenése is.
Települési jegyzői hatáskörben ellátott általános igazgatási feladatok
1) Birtokháborítási ügyek
Birtokvédelmi eljárásnál megállapítható, hogy az előző évekhez képest nőtt az ügyek száma, főleg a
szomszédok közötti viszály bejelentése vélt vagy valós sérelem esetében. Mindez betudható annak,
hogy az ügyfelek inkább a jegyzői eljárást kívánják igénybe venni a hosszadalmas és költséges
bírósági eljárás helyett. Ezáltal több az elutasítás száma is, mivel komplikáltabb esetben csak is
bírósági eljárás kezdeményezhető.
Másodfokon a bíróság jár el, és sok esetben nem tudjuk az eljárás kimenetelét, mert arról csak az
ügyfelet tájékoztatják.
Év
Ügyek száma: Jogorvoslatok
száma
2009
19
3
2010
16
3
2) Személyi adat és lakcímnyilvántartás
Az utóbbi időben megnőtt az ismeretlen helyen tartózkodó személyek lakcímének fiktíválása iránti
kérelem. Visszavezethető ez arra, hogy a polgárok sok esetben nem tesznek eleget lakcím átjelentési
kötelezettségüknek.
2010-ben egy esetben nyújtottak be fellebbezést döntésük ellen, melyet másodfok helybenhagyott, a
fellebbezést elutasította.
Egy esetben panasszal éltek egy 2009-es döntés ellen, melyet saját hatáskörben megvizsgálva, a
határozatot visszavontuk, és az eljárást újból lefolytattuk.
A lakcímnyilvántartás ezen felül a központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra korlátozódik.
Év
2009
2010

Adatszolgáltatás
341
377

Sajnos településünkön a népességszám folyamatos csökkenése figyelhető meg.
Év
2009
2010

Népesség száma
14.768
14.593

3) Kereskedelmi igazgatási feladatok
A kereskedelmi igazgatás területén a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet gyökerestől megváltoztatta az
üzletek működési kiadásának korábban 1997. óta kialakult rendjét.
2009. október 1-től az üzletkörök megszűntek, helyette termékköröket kell feltüntetni a kérelemben.
Leszűkült azon termékek köre, melyeknél engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Egyéb termékek
forgalmazásánál a kereskedőnek egy bejelentés kell benyújtania, melyet, ha az megfelel a
jogszabályban foglalt követelményeknek, a hatóság 8 napon belül nyilvántartásba vesz.
A jogszabályváltozás miatt egy új nyilvántartást is fel kellett állítani. Hivatalunknál eddig manuálisan
vezettük az üzletek nyilvántartását 1997. óta. 2010 márciusában vásárolt az önkormányzat egy
programot, melybe folyamatosan kerülnek feltöltésre az adatok. A program segítségével tudunk eleget
tenni a jogszabályi előírásnak, mely szerint a szolgáltató tevékenységet végzők (ideértve a
kereskedelmet és vendéglátást is) adatait közzé kell tenni a hivatal honlapján.
A nyilvántartás pontosítása miatt egy nagyszabású ellenőrzésbe kezdtünk. Terveink szerint idővel
minden üzlet leellenőrzésre kerül. A beszámoló időpontjáig 183 üzlet került felvitelre a
nyilvántartásba, a 300 nyilvántartott üzletből.
A Rendőrkapitánysággal, a Tűzoltó parancsnoksággal, és alkalmanként a NAV alkalmazottaival
közösen kerülnek hétvégi, éjszakai akció keretében ellenőrzésre a vendéglátó egységek.
Településünkön kirívó jogsértéseket nem találtunk, a hiányosságokat az üzemeltetők felhívásra
megszüntetik.
4) Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
A 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 2009. október 25-től újraszabályozta a szálláshely-szolgáltató
tevékenységet. A magánszálláshelyeket és a kereskedelmi szálláshelyeket egy rendelet alá vonta,
megszűntetve ezzel a korábbi szabályozás rendjét. A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági
előírások megsértése esetén pénzbírság lehetőségét is beépítette a Korm. Rendelet.
Településünkön az egyéb szállásadók számában jelentős változás nem történt. A szállást igénybe
vevők száma viszont a benyújtott statisztikák szerint jelentősen csökkent, amelyet a szállásadók
többek között a tavalyi év rossz időjárásának és a vendégek anyagi helyzetének tulajdonítottak.

Egyéb szállásadók
száma
Vendégek száma

2009.
78

2010.
76

2131

1695

5) Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok
Ezen feladatot 2009. október 3-tól látják el a körzetközponti feladatokat ellátó települési
önkormányzatok jegyzői. Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet
folytatóknak kell a jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni, és hatóságunkhoz bejelentést
benyújtani. Ilyen tevékenységet jelenleg településünkön senki sem folytat.
6) Hirdetmények kifüggesztése
Okmányirodánkhoz kerül a földbérlethez kapcsolódó hirdetményeken kívül az összes hivatalhoz
postázott kifüggesztés. Ezek darabszáma jelentősen megnövekedett, és nagy arányban árverési
hirdetmények. A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán kívül a www.magyarorszag.hu
oldalon elektronikusan is kihelyezésre kerülnek.
7) Gázszolgáltatás megszüntetése céljából hatósági közvetítés
A jogszabályban meghatározott esetben a gázszolgáltató hivatalunkhoz fordulhat a fogyasztói helyre
történő bejutás céljából. Hatósági segítséget kérhet a mérőóra leszereléséhez, illetve annak
leolvasásához.

2010-ben 2 esetben került sor karhatalom segítségével a fogyasztó szolgáltatásból történő
kikapcsolására, egyéb esetekben a fogyasztó együttműködött a gázszolgáltató dolgozóival, illetve
megállapodást kötöttek.
8) Lakáscélú állami támogatással kapcsolatban jogszabály által előírt jegyzői feladatok
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet bizonyos feladatokat jegyzői
hatáskörbe utal. Ez többek között a fiatalok otthonteremtő támogatásának igénybevételéhez igazolás 2009. október 1 óta – hatósági bizonyítvány kiállítása, ingatlan elidegenítése esetében a támogatás
összegének visszafizettetése, illetve átjegyzése újonnan vásárolt ingatlanra. A támogatások igénybe
vételének törvény általi eltörlése miatt ilyen ügyek egyre kevesebb számban fordulnak elő.
9) Hatósági bizonyítvány kiadása
Törvényi felhatalmazás alapján hatósági bizonyítványt állítunk ki tény, állapot vagy egyéb adat
igazolására. A korábbi években jelentős számban került kiadásra állampolgárok élettársi kapcsolatának
fennállását igazoló hatósági bizonyítvány például özvegyi nyugdíj, lakástámogatás igénybevételéhez.
Egy 2010-ben kiadott Államigazgatási Hivatali tájékoztató alapján ez a gyakorlat megszűnt, mert az
élettársi kapcsolat igazolására a közjegyzők jogosultak.
Hatósági bizonyítvány kiállítása így a lakcímnyilvántartásból tárolt adatokról történő
adatszolgáltatásra korlátozódik.
II.

Építéshatóság

Hatáskörét és illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési
feltételeiről szóló, többször módosított 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§ állapítja meg.
A Kormány az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként a települési önkormányzat
jegyzőjét a rendelet mellékletében felsorolt településekre is kiterjedő illetékességgel jelöli ki. Fentiek
alapján Gyomaendrőd Város Jegyzőjének hatásköre és illetékessége 2007. január 1-től Gyomaendrőd
városra és Hunya községre terjed ki.
Az építéshatóság a Hatósági osztály szervezeti része. Kiadmányozási feladatokat az irodavezető végzi,
akadályoztatása esetén az osztályvezető.
A műemlékvédelem alatt álló építményekre és területekre, valamint a sajátos építményfajtákra külön
törvények és kormányrendeletek vonatkoznak, azok tehát nem tartoznak Gyomaendrőd Város
Jegyzője, mint I. fokú építéshatóság hatáskörébe.
Építésügyi hatósági feladatokat látunk el más településeken is (pld. Mezőberény, Dévaványa, Szarvas,
stb.) a Békés Megyei Kormányhivatal kijelölő határozata alapján. 2010. évben 18 építésügyi hatósági
eljárást (építés, bontás, fennmaradás, használatbavétel) folytattunk le kijelölt illetékességgel.
Körzetközponti építésügyi feladataink az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján a Gyomaendrőd Város
településrendezési terve és Szabályrendelete és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2010. (II.26.)
Gye. KT rendelet és Hunya Község Település Rendezési Terve és Helyi építési Szabályzata
figyelembe vételével az alábbiak:
-

Az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása
A helyi építészeti örökség védelme
Településrendezési kötelezettségek elrendelése
Építési tevékenység (építmény, építményrész, épület együttes megépítése, átalakítása,
bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása,
elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka) engedélyezése

-

Engedélyezési eljárásban szakhatóságok megkeresése, hozzájárulások beszerzése, az építési
tevékenységgel érintett ingatlanok adatainak beszerzése
Az épített környezet fenntartásával, használatával és értékeinek védelmével kapcsolatos
eljárások
Építésügyi hatósági ellenőrzés – helyszíni szemlék
Építésügyi hatósági kötelezés, eljárási és építésügyi bírság kiszabása
Szakhatósági egyeztetések, hozzájárulások egyéb építmények engedélyezésére irányuló
eljárásban
Építéssel, építésüggyel kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása
Nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések készítése

Az építéshatóság munkája során az alábbi szervezetekkel működik rendszeresen együtt:
- Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal
- Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kistérségi
Népegészségügyi
Intézetei
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
- Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Intézete
- Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
- Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
- Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda
- Szolnoki Bányakapitányság
A gazdasági helyzet miatt az új építési tevékenység csökken, az építésügyi hatósági munkában is a
hangsúly az ellenőrzésekre tevődik át a meglévő építményük és területük megfelelő gondozása és
megóvása érdekében.
Az építésügyi hatósági engedélyezésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken túl folyamatban van a
holtágak kiskertes és hétvégi házas területeinek építésügyi hatósági ellenőrzése, továbbá az
illetékességi területünkön lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése a városképi megjelenés, a
gondozottság, az állagmegóvás szempontjából és az egyre öregedő épület állomány állagának
vizsgálata.
2010. évben 4 esetben került sor jogorvoslati eljárásra, három ügy évek óta elhúzódó, ebből 1 esetben
a II. fokú hatóság helyben hagyta határozatunkat, 1 esetben az indokolási rész minimális módosítása
mellett hagyta helyben a II. fokú hatóság a határozatunkat, 2 esetben pedig megszüntette az eljárást.
Peres ügy 2010. évben nem volt.
Ügyiratok száma:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:

2009. 2010.
860
752
2505 2436
3365 3188

Új lakásépítési engedély:
6
1
Az egy ügyintézőre jutó ügyek száma hozzávetőlegesen 250 db.

III.

Klasszikus igazgatási feladatok

A Hatósági osztály klasszikus igazgatási feladatai vonatkozásában a kiadmányozást az osztályvezető
végzi, akadályoztatása esetén e feladatot az okmányiroda irodavezetője látja el. Az osztály
munkájának ellenőrzését éves munkaterv szerint végzi.
1)

Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyvvezető fő feladatai: vezetnie kell a három anyakönyvi típust (születési, házassági,
halotti). A nyitott anyakönyvi bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek. Munkájához tartozik
továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási kérelmek, honosítási ügyek, hazai
anyakönyvezések kezdeményezése. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, teljesíti a postán érkezett
kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági eskütételnél, házasságkötésnél, névadói ünnepségeken.
2009 júliusától újfajta anyakönyvi típus került bevezetésre, bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT), mely
által lehetővé vált településünkön az azonos neműek élettársi kapcsolatának létesítése.
2011. január 1-től életbelépett az egyszerűsített honosítási eljárási törvény, mely szintén
anyakönyvvezetői feladat, nevével ellentétben maga az eljárási folyamat nem egyszerű, mert a
szükséges iratok ellenőrzése nagy körültekintést igényel. Az ASZA programon keresztül elektronikus
úton is fel kell terjeszteni az átvett kérelmeket.
Anyakönyvi típusok
Házassági
Halotti
Születési
BÉT
Egyéb anyakönyvi ügyek
Honosítási ügyek
2)

2009.

2010.

48
99
-

36
119
3

-

-

902

981

3

3

Hagyatéki ügyintézés:

A IM rendelet alapján a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása: értesítés, idézés, leltár
felvétele, a szükséges iratok beszerzése, elkészítése és továbbítása az illetékes hatóságokhoz.
Hagyatéki és gondnokság vagy gyámság alá helyezéssel kapcsolatos vagyonleltár felvétele, biztosítási
intézkedések megtétele. A közjegyzőhöz az esetek 80%-ban úgy kerül a hagyaték előkészítve, hogy
tárgyalás mellőzésével hozhat hagyatékátadó végzést. 2011. január 1-től a Takarnet hozzáférés
módosult. Lehet névre szólóan adatokat lekérdezni. Várhatóan így az adatszolgáltatás pontosabb lesz.
2011. január 1-től a hagyatéki eljárást új törvény szerint kell lefolytatni mely sok bizonytalanságot, vet
fel. Pl. az alkalmazandó formanyomtatvány szinte hetente változik így mindig a KIM honlapjáról kell
letölteni.
Az ügyintézés során kapcsolatot tart a Szarvasi Közjegyzővel.

3)

Hagyatéki ügyek

2009.

2010.

Főszám
Alszám
Összesen:

179
1610
1789

187
1810
1997

Termőfölddel kapcsolatos kifüggesztések

Törvényi előírás szerint jegyzői hatáskör a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti ajánlat
kifüggesztése, melyet 2009-től elektronikus úton is közzé kell tenni. A kifüggesztés lejárta után (17
nap) a hirdetmény az esetleges észrevételekkel együtt vissza kell juttatni a kifüggesztést kérőnek.

A kifüggesztések száma: 2009-ben 153 db, 2010-ben 139 db.
4)

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

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

Talált tárgyak száma

2009.
2010.

20
7

Tulajdonos által
tárgyak száma
2
2

átvett

5) Szabálysértési ügyintézés
A szabálysértési ügyek intézését az osztályvezető végzi. Azok a jogellenes cselekmények tartoznak
ide, amelyek a társadalomra csekély fokban veszélyesek. Elbírálja a szabálysértési feljelentéseket,
elrendeli a szabálysértési bírság végrehajtását, az elkobzást, dönt a lefoglalt tárgy visszaadásáról vagy
lefoglalásáról, vezeti a bírságnyilvántartást. A szabálysértési ügyek nem a központi iktatóban kerülnek
iktatásra, hanem külön a szabálysértési nyilvántartó rendszerben.
Az elmúlt évet vizsgálva legtöbb szabálysértési eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt indult. Ezt
követi a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése, az önkormányzati
rendeletekben foglaltak megsértése és a köztisztasági szabálysértések. Emellett még elég nagyszámú
feljelentés érkezett ismeretlen tettesek által elkövetett szabálysértési ügyekben is. Sajnos ezek az
ügyek legtöbbször megszüntetéssel végződnek, mert az elkövető nem válik ismertté. A településen sok
az üres ingatlan és ezek előtt a közterület rendezetlen. Ilyen esetekben a közterület felügyelő felszólítja
az ingatlan tulajdonosát a közterület rendbetételére és amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor ellene
szabálysértési feljelentéssel él. Napi kapcsolatot tartunk a közterület felügyelővel, mezőőrökkel,
egymás munkáját kölcsönösen segítjük.
A Szarvasi Városi Ügyészség 2010. évben a nem tulajdon elleni szabálysértési ügyeket vizsgálta. Egy
lakcím bejelentési ügyben élt óvással, mert a szabálysértési hatóság eljárás alá vont személyt
figyelmeztette és nem vizsgálta azt, hogy az ügy már elévült, ezért az eljárást meg kellett volna
szüntetni. 2010. évben, mint azt az alábbi táblázat is mutatja, csökkent a feljelentések száma azért,
mert 2010. augusztus 19-től a tulajdon elleni és magánlaksértés miatt indult szabálysértési ügyekben a
bíróság jár el.
2010. január 1-jétől működik a Központi Szabálysértési Nyilvántartás (KSZNY), mely a természetes
személyek szabálysértéssel kapcsolatos adatainak hiteles hatósági nyilvántartása, melyet elektronikus
úton kell vezetni. Feladata a szabálysértési eljárás alá vont személy szabálysértési előéletének
központi, országos szintű, egységes nyilvántartása.
A szabálysértési ügyintéző munkája során kapcsolatot tart a Rendőrkapitánysággal, bíróságokkal,
Szarvasi Ügyészséggel, büntetés végrehajtási intézetekkel.
2009.

2010.

Feljelentések száma

184

146

Feljelentett személyek
száma

204

155

Megszüntetések száma

66

50

Figyelmeztetések száma

27

17

Pénzbírságot kiszabó hat.
Száma

64

58

Kiszabott pénzbírság (Ft)

845000

598000

Bírságátlag (Ft)

13203

10310

6) Bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint a
bíróság által megállapított kár értékének végrehajtása a szabálysértési hatóság feladata. Ezt a feladatot
2009. február 1-től látjuk el. 2009. évben 53 bírósági végrehajtási ügy indult, 2010. évben 47. Ezek az
ügyek azonban sok esetben nem fejeződnek be az érkezés évében, mert ezen ügyekben több
végrehajtási cselekményt is el kell végezni, mire az ügy végleg lezárható.
IV. Az iratkezelés rendszere
Az iktatás Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában
foglaltak szerint történik. A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalban keletkező, oda érkező, illetve
onnan kimenő valamennyi iratra, az Önkormányzat vezetőjére, köztisztviselőjére, közalkalmazottjára
és más jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára. A Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének
módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba
történő átadását szabályozza. Az ügyiratok kezelése központi iktatás keretében számítógépes
programmal történik. A szabálysértési ügyeket külön iktatjuk. Az iratkezelés felügyeletét a jegyző
látja el.
2009. december 15. napjától használjuk a Professzionál Informatikai Zrt. által készített GovSys v4.0
elektronikus ügyiratkezelő rendszert, amely a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006.(IV.29.) BM-IHM-NKÖM
együttes rendelet szerinti kibővített tanúsítvánnyal rendelkezik. Az átállás az új rendszerre nehéz volt,
de az jól támogatja a hivatal rendeltetésszerű működését. Az elmúlt évben selejtezés nem volt, ezt
megelőzően 2009. április 27. és május 20-a között került sor selejtezésre a levéltár munkatársának
segítségével.
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége 2010. július 13-án
ellenőrizte a hivatal iratkezeléssel kapcsolatos feladatait, melynek során megállapította, hogy a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik az iratkezelés, jelentősebb jogszabályi hiányosságok
nem merültek fel.
A hivatalnak minden évben kötelező készíteni az iktatott iratok alapján egy olyan hatósági statisztikát,
amely kiterjed az önkormányzat teljes ügyiratforgalmára. Az elmúlt két évet vizsgálva az alábbiak
szerint alakult az ügyiratforgalom.
A mellékelt táblázatban foglalt ügyiratforgalom növekedés azt tükrözi, hogy az önkormányzatnál
folyamatosan növekszik az ellátandó feladatok köre.

Ügyirat forgalom alakulása osztályonként

Titkárság
Hatósági osztály
Adóosztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

Titkárság
Hatósági osztály
Adó osztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

2009.
Főszám
829
2755
9934
578

Alszám
3055
7782
13039
3691

479
5276
2255
442
22818
2010
Főszám
966
2596
7682
841

Alszám
5078
9812
15451
5346

1137
5435
1133
457
20247

3034
14355
10153
3487
66716

Gyűjtő

2188
13235
9355
3416
55761

0
0
0
0

Összesen
3884
10537
22973
4269

0
0
0
0
0

2937
18511
11610
3858
78579

0
0
0
0

Összesen
6044
12408
23133
6187

0
0
0
0
0

4171
19790
11286
3944
86963

Gyűjtő

V. VÁROSÜZEMELTETÉSI és VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Az Osztály szervezeti felépítése az utóbbi években nem változott.
Az osztályon dolgozók személyében több változás történt, a fiatal dolgozók közül néhánya elmentek
máshová, vagy gyermek születése miatt változott a dolgozók személye. (2 fő gyermekgondozási
szabadságon van.)
Az osztály felépítése
 Városüzemeltetés
 Vagyonkezelő
 Mezei őrszolgálat
 Közterület-felügyelet
 Pályázatíró iroda
 Jogász
Összesen:

4 fő
1 fő
6 fő
2 fő
2 fő
1 fő
16 fő

Az osztályon az alábbi létszámmozgások történtek:
- Jogász végzettségű kolléganő májusban elment, hely betöltése hivatalon belüli
átcsoportosítással megoldásra került.
- Műszaki ügyintéző szintén májusban távozott, helyette csak augusztus közepén állt munkába
Pardi László
- pályázatíró irodánál 1 fő gyesre ment
- Bóczér Tibor 2010 januárjától a Zöldpark Kft-nél dolgozik, munkahelye nem került betöltésre,
feladatkörét Varjú Róbert vette át.
Az új dolgozók, létszámhiány, helycserék miatt az osztályon a munka igen feszített volt az elmúlt
évben

Aktív dolgozói
létszám
Liszkainé Nagy Mária
osztályvezető
Dr. Tímár Andrea
Jogász
Varjú Róbert

Főiskola

2010. évben tanfolyamokon való
részvétel
Projektmenedzsment, Kapcsolati
menedzsment, PR
Helyi jogszabály készítés
általános ismeretei,
Ügyfélkapcsolati menedzsment
Ügyfélkapcsolati menedzsment

Pardi László
Pap Gáborné
Csényi István
Gálik Tibor

Főiskola
Középiskola
Főiskola
középiskola

Alapvizsga

Gellai Imre
Kürtiné Erdősi Klára
(pályázatíró iroda)

Középiskola
Egyetem

Iskolai végzettség
Egyetem
Egyetem

Hornok Réka
(pályázatíró iroda)
(határozott idejű)

Egyetem

Közterület-felügyelő vizsga
Projektmenedzsment, Stratégiai
menedzsment, kapcsolati
menedzsment, PR
Projektmenedzsment,

Az osztály átlagéletkora 35 év.
Az ügyintézők a feladat ellátásához szükséges vizsgával rendelkeznek
Ügyiratszám: ügyintézőnként
ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária
Szetteli György/Pardi László
Varjú Róbert
Csényi István
Kürtiné Erdősi Klára


Fő/alszám
109/1787
59/579
391/1952
223/1181
36/390

Városüzemeltetés

Hatósági feladatok
Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
Növényvédelmi kötelezések előkészítése (tűzelhalás fertőzés)
Természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos, elsőfokú eljárások
ügyintézése
Helyi védettségű természeti területek nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos munka
Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Állattatással kapcsolatos lakossági ügyek
Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
A lakosság és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása, döntéseinek előkészítése a
zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben
Helyi járatú autóbusz közlekedés
Önkormányzatunk szerződést kötött a Mobilbusz Kft.-vel 2008-ban a helyi közlekedési feladatok
ellátására. Az intézményi társulás keretén belül pedig az iskolások szállítására évente.
Szúnyoggyérítés
A 2010. évben egy évre szóló szerződés megkötésével biztosítottuk a szúnyoggyérítési feladatok
ellátását. A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetén belüli tagtelepülések beszerzését is az
osztály bonyolította. A vállalkozó szerződés szerint jól teljesített.
Elkészült közműberuházások után a közműfejlesztési hozzájárulások kivetése

Temető fenntartás
A feladatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, felügyeletét a Városüzemeltetési Osztály látja el.
Gyepmesteri Telep üzemeltetése
A feladatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, felügyeletét a Városüzemeltetési Osztály látja el.
Közutak üzemeltetése
A közutak, a közlekedésbiztonsági eszközök ellenőrzését a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a
közterület felügyelők, és településőrök végezték. Karbantartási feladatokra, kátyúzásra, valamint a
kerékpárút javítására a 2010. évben az előző évnél kevesebbet fordítottunk, a Gyomaszolg Ipari Park
Kft végezte el őket.
Járdák javítási munkáit a Zöldpark Kft irányítása alatt dolgozó közmunkások csinálták.
Belvízvédekezés, belvíz csatornák
A belvíz elvezető csatornák karbantartását a közmunka program keretei között oldottuk meg, a
jelentősebb földmunkával járó munkákat helyi vállalkozókkal, valamint Gyomaszolg Ipari Park Kftvel.
Az elmúlt évben május-június hónapokban, és a december hónapban a jelentős csapadék több feladat
elé állította az osztály dolgozóit, a Zöldpark Kft-t, a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t és a Tűzoltóságot. A
feladat elvégzésének fontosságára, sürgősségére tekintettel helyi vállalkozókat is bevontunk a
munkába.


Vagyongazdálkodás

A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, valamint
szerény mértékben ingatlanok adásvétele jellemezte. Több ügy folyamatban van ahol törvényi
rendelkezésre hivatkozva kívánunk területeket tulajdonba/kezelésbe kérni, így például az ipari parkhoz
közel lévő már nem üzemelő „vízműveket”, a Sebes György utcában lévő csatornát, a Selyem úthoz
szükséges területeket. Továbbá próbálunk k földcserével fontos területeket megszerezni
idegenforgalmi és egyéb fejlesztések megvalósításához. Ezeket a kérelmeket az új Képviselő – testület
miatt meg kellett erősíteni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérésére.
A beszámolási időszakban több fontos beruházás kezdődött el, fejeződött be. Ezek a következők
voltak kerékpárút, városi örökség keretében a Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének továbbá a
Városháza tetőszerkezet felújítása, a Varga Lajos Városi Sportcsarnok küzdőtér padlóburkolat cseréje.
A beszámolási időszakban részletesebben az alábbi adásvételek történtek.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntési alapján több bel és külterületi ingatlanok kerültek
meghirdetésre több alkalommal értékesítésre. Az árverések eredményeként értékesítésre került a
Bacsalaposi u. 6., a Petőfi utca 6. szám alatti bérlakások. A szolgálati lakások bővítése érdekében
sikeresen pályáztunk 5 db új építésű 80%-os készültségi fokú lakások megvásárlására bruttó 30 millió
forint összegben. A Lakások a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatt találhatók. A beszámolási időszakban
lebontásra kerültek a Polányi Máté u. 43., valamint a Juhász Gyula utca 19. szám alatt lévő lakások. A
Körös-hídfő 1. szám alatti ingatlan területe rendezésre került, az ingatlant a későbbiekben a Körös
Kajak SE. hasznosítja.
A Térségi Kommunális Hulladéklerakó közös tulajdonba került megállapodás alapján, Gyomaendrőd
Város Önkormányzat tulajdonrésze: 3383/10000, ettől csak Szarvas Város Önkormányzata
részesedése a magasabb: 3909/10000.
Gyomaendrőd Képviselő – testülete döntése alapján befektetési céllal adásvételi előszerződés került
aláírásra Gyomaendrősd Város Önkormányzata és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. között a belterület
3741/52 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására, melynek területe összesen 11 ha 4200 m2, a vételár bruttó
60.712.525 Ft.



Mezőőri szolgálat

2010. évben augusztusig a feladatot 6 fő mezőőr látta el, utána 1 fő betegszabadsága miatt 5 fő.
Feladatuk az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a
halastavat, a védett természeti területet és értéket – őrzése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése
és eljárások lefolytatása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX tv. és a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.)
FM rendeletben foglaltak szerint. A mezőőr illetékességi területén, a hatáskörébe tartozó ügyekben,
jogsértések esetén köteles a jogszabályokban biztosított és meghatározott eljárást lefolytatni.
Munkájáról 2010. november hónapban részletes beszámoló készült a Képviselő-testület felé.


Közterület-felügyelet

2010. évben a feladatot 2 fő közterület felügyelő látta el.
Feladata a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, illetve
szankcionálása.
Közreműködik a közterület, az épített és a természet- és környezetvédelmében, önkormányzati vagyon
védelmében, közrend, közbiztonság védelmében, állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában.
A feladatok elvégzését egyenruhában, jelvény és igazolvány felmutatásával végzi. Együttműködik a
rendőrséggel, folyamatos a kapcsolat a Vám és Pénzügyőrséggel, az ÁNTSZ -el, a polgári
védelemmel, Polgárőrséggel és nem utolsó sorban a mezőőrökkel.
Munkájáról 2010. november hónapban részletes beszámoló készült a Képviselő-testület felé.
A közterület-felügyelők munkáját 4 fő településőr segítette az elmúlt évben.


Pályázatíró iroda

A pályázati referensek minden félévben beszámolnak a Képviselő-testületnek a benyújtott és elnyert
pályázatokról, az éves munkájukról beszámolót készítenek, feltüntetve a benyújtott pályázatok számát
és az elnyert támogatások összegét. A Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat
érdemi bírálatra megfelelően előkészített volt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évben összesen 6 pályázatot nyújtott be a különböző
megyei, regionális és országos szervezetekhez. A hat pályázat esetében összesen 161 391 610 Ft
támogatást ítéltek meg az önkormányzat részére, amelyek közül öt beruházás megvalósult, pénzügyi
záró elszámolásuk folyamatban van. Egy pályázatot kistérségi szinten nyújtott be Szarvas Város
Önkormányzata, mint gesztor a közösségi közlekedés feltételeinek javítása érdekében, ahol
Gyomaendrőd, Szarvas, Hunya települések önkormányzata közösen 57 832 848 Ft támogatásban
részesült. A beruházás elindítása a 2011. év feladata.
Az önkormányzat intézményei 2010-ben összesen 20 pályázatot nyújtottak be 39 100 500 Ft
megvalósítási költségtervezettel, amelyből összesen 36 298 480 Ft összegű támogatást nyertek el.
Külön kell megemlítenünk a 2008. évi informatikai infrastruktúra fejlesztését célzó pályázatokat,
amelyet egyrészt a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás nevében Gyomaendrőd
Város Önkormányzata, mint gesztor, másrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint fenntartó
nyújtott be az egyes oktatási intézmények esetében. Mindkét pályázatot a Projektmenedzseri Iroda
készítette el. Ez a két projekt még 2008-ban került benyújtásra, azonban az elhúzódó, majd később
sikertelenül záródó országos közbeszerzési eljárások miatt csak most nyílik lehetőségünk arra, hogy a
100%-os támogatásintenzitású, 30 810 000 Ft tervezett összköltségű projekteket önállóan
megvalósítsuk.



Jogorvoslat

Az elmúlt évben jogorvoslati eljárás nem indult hatósági ügyekben. A közbeszerzések terén egy
jogorvoslati eljárás történt: a kerékpárút építésére kiírt eljárásban, a kérelmünket visszavontuk, a
döntőbizottság az eljárást megszüntette. Új hirdetményt jelentettünk meg és azzal a közbeszerzési
eljárást sikeresen lefolytattunk.


Beruházások

1. Belvízrendezés
I. ütem (három holtág összekötés):
- Vízjogi üzemelési engedélyt megkaptuk, a Csókási terület partvonal rendezésére 2011 decemberéig
kaptunk haladékot, a partvonal rendezése, a telekalakítások, az adásvételi szerződések megkötése
folyamatban van. A hiányzó meder használati megállapodások megkötéséhez szükséges földmunkákat
ez évben elvégezzük.
II. ütem (főgyűjtők és Hantoskerti szivattyú):
Az üzemeltetési engedélyt megszereztük.
III. ütem (3 holtág kotrása) (Békés megye 16 település pályázat):
- a beruházás megvalósítása nem indult el, július-augusztusban a közbeszerzési eljárásokat elindította
a konzorcium vezetője Kondoros, de a Támogató Hatóság elállt a Támogatási szerződés megkötésétől,
melyet a konzorcium megfellebbezett, decemberben az NFÜ nyilatkozott, hogy a támogatási
szerződés hatályban van.
IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a terület felmérését, a csatornák
nyomvonalának vizsgálatát elvégezte a Békés-Planum Kft, a Társulat megbízásából megtervezésre,
engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep.
A vasúti pályatest alatti új áteresz kell, ezzel kapcsolatosan többször egyeztettünk a MÁV tervezőivel,
ez a műtárgy a Gyoma – Murony vasútvonal felújítása projektben szerepel.
V. ütem (Kazinczy utcai gyűjtőcsatorna és csatlakozó csatornái, Hantoskerti holtág egy része):
- A vízjogi üzemeltetési engedélyt megszereztük.
VII. ütem (Besenyszegi terület, Rácz Lajos utcai, Polányi utcai csatorna egy szakasza, Fő út
melletti záportározók):
- az 5/2010.(I.28.) ÖM pályázatra nyújtottuk be a fenti műszaki tartalmú pályázatunkat, mely
támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás lefolytattuk, a TÓTKAÉP Kft nyert. A kivitelezés
elkezdődött november végén, de az időjárás miatt jelentős munkavégzés nem történt.
2. Útépítés, kerékpárút építés
Belterületi lakóút építése, felújítása:
- az Orgona, Vasvári Pál, Bánomkerti, Halász, Bessenyei, Dobó utcákban történt útépítés, a Vásártéri
lakótelepe, Október 6. lakótelepen, Vízműsor és Dobó út egy részén útfelújítás. A munkát a COLAS
Út Zrt végezte.
Kerékpárút építés:
- a 2009. évben benyújtott pályázatunk támogatást nyert a Fő út-Bajcsy Zsilinszky utcai szakaszra
(2503 m). A közbeszerzési eljáráson a Bükki Bánya Kft lett a nyertes ajánlattevő, velük kötöttük meg
a szerződést. A műszaki átadás megtörtént, tereprendezési munkákat az időjárás miatt csak tavasszal
végzi el a kivitelező. A forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.
Új buszmegálló helyek ill. régiek felújítása, pályázat:
- újból beadtuk a buszmegállókra vonatkozó pályázatunkat, most közösen Hunyával, Szarvassal. A
pályázat nyert. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Endrődi közúti híd:
- 2009/2010. évben került felújításra. A híd szerkezetén a módosított tervek szerint megépült a
járda/kerékpárút. Megnyitása a közlekedési hatóság szerint csak akkor engedélyezhető, ha a csatlakozó
kerékpárút vagy járda elkészül.

Garanciális bejárások:
- lakó utak felülvizsgálatát az ősszel a kivitelezőkkel elvégeztük
Állami utak:
- 443. sz. országos közlekedés Blaha út végétől az Öregszőlő végéig tartó szakaszon helyenként
felújításra került. – 46-os számú főút Mezőtúr felé a hídtól egy rövid szakaszon, valamint az olajosok
útjától Mezőtúr felé felújításra került.
Sebességmérő- visszajelző-szankcionáló berendezés telepítése (pályázat):
- 1 db berendezés telepítésre került a Bajcsy út bevezető szakaszára, a kivitelezés teljes lebonyolítója a
Magyar Közút, a berendezés üzemképes, de a KÖZÚT és a Rendőrség közötti megállapodás hiánya
miatt nem tölti be funkcióját.
3. Tervezés
Endrődi kerékpárút (II. ütem, Endrődi közúti hídig):
- A Hídfő utca végétől a két véd töltés közötti szakasz tervei elkészültek, benyújtottuk engedélyezésre.
Az engedélyezési eljárás során előírták a tovább tervezést. A Pájer strandig áttervezésre került a
kerékpárút.
Endrődi csomópont:
- A Képviselő-testület 2010. decemberi döntése alapján a 443. számú, a 46-os fő út és a Népligeti
lejáró csomópontjának áttervezése a megtörtént egy körforgalom kialakításával. 2011 januárjában úgy
határozott a testület, hogy a magas önerő miatt nem nyújtja be pályázatát a megvalósításra.
4. MÁV fejlesztések
Mezőtúr – Gyoma közötti vasúti pálya felújítása:
- 2009. évben elkezdődött a Mezőtúr-Gyoma pályafelújítás műszaki átadása, mely 2010. évben
fejeződött be.
- a 46. főút keresztezésében aluljáró építésére, a csatlakozó utak építésére a közlekedési hatóság kiadta
az építési engedélyt.
Gyoma- Békéscsaba közötti vasúti pálya felújítása:
- 2012 évben várható a kivitelezés megkezdése az aluljáró építéssel együtt
5. Víz- szennyvíz beruházások
Bánomkerti településrész szennyvízhálózat építés:
- a vízjogi létesítési engedélyét meghosszabbítottuk. A pályázati lehetőség hiánya és az érintett
ingatlan tulajdonosok anyagi helyzete miatt nem indult el a megvalósítása
Templomzugi ivóvíz hálózat építés (Szabad strand-Sóczó zugi gátőrházig):
- a vízjogi létesítési engedély érvényességét meghosszabbítottuk.
6. Közvilágítás-villamos hálózat
Testületi határozat alapján
- a Körösladány határában levő lakott részen történt csak fejlesztés az elmúlt évben. A beérkezett
kérelmek támogatására, megvalósítására nem volt önkormányzati fedezet.
7. Épület felújítások
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
- 2009. évben pályáztunk a Városháza épületének akadálymentesítésére, a támogatást nyert a
pályázatunk. Az épület akadálymentesítési munkáit a HÍDKNAP Kft végezte.

Városi örökség megőrzése és korszerűsítése
- A városháza homlokzat felújítása, (tetőszerkezet, udvari homlokzat felújítás, nyílászáró cserék), a
Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének homlokzat felújítása, és a Szabadság tér zöldfelületeinek
felújítása valósult meg pályázati támogatással. (Kivitelezők: Satis Mobil Kft –Békéscsaba, TÓTKAÉP
Kft-Gyomaendrőd, Laurus-Duo Kft (Békéscsaba))
Varga Lajos Sportcsarnok
A küzdőtér burkolatcseréjére írtunk ki közbeszerzési eljárást. Az Arden Real Kft (Budapest) volt a
kivitelező. Az elvégzett munkával kapcsolatos minőségi kifogással éltünk, szakértő bevonásával
fogunk elszámolni a Vállalkozóval. A sportcsarnok burkolatát igénybevevői elégedettek az új
burkolattal.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
- Az alsó tagozatos épület homlokzat felújítása hőszigeteléssel, nyílászárók cseréje valósult meg, a
felső tagozatos iskola épületében 2-2 vizesblokk került felújításra támogatással. A munkát a
Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte.
Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása:
- A Kondorosi út 1. sz. alatti épület bővítésével épül támogatással: Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Közhasznú Alapítvány pályázaton nyert támogatást a Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz.
alatti meglevő idősek otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyú kivitelezésre a
pályázat tartalma: meglevő épület bővítése 162,2 m2 nettó alapterületű épületrésszel (közmű ellátással,
épületgépészettel), parkoló építése, szennyvízgyűjtő építése
A közbeszerzési eljárás során a Gyomaszolg Ipari Park Kft nyerte el a munkát.
Endrődi Népház felújítása
- a 2009. évben az utcai homlokzat újult meg, 2010. évben az udvari homlokzat került felújításra, és a
felső szinten ablak cserék történtek.


Hulladékgazdálkodás

1. Regionális Hulladékkezelő Mű:
A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas,
Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) valósult meg és a
próbaüzem után a közbeszerzési eljárás eredményeként a REMONDIS Kft üzemeltette 2005 októbere
óta.
A közbeszerzési eljárásban vesztes fél A.S.A. Kft az eljárásban hozott döntést megtámadta. A
Legfelsőbb Bíróság az A.S.A. keresetét elutasította, az ítélet meghatározta, hogy a Remondis Kft és az
önkormányzatok közötti üzemeltetési szerződést fél évig érvényben tartja.
Az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1. napjával a létrehozott Regionális Hulladékkezelő
Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től.
A Remondis Kft-vel történő elszámolás folyamatban van.
Az hulladéklerakó mű környezethasználati engedélyét 2004 decemberében I. fokú környezetvédelmi
hatóság előírta a határozatában, hogy a telep 500 m-es sugarú körzetében levő földrészletekre levegőtisztaságvédelmi övezetet kell kialakítani és bejegyeztetni a 22/2001.(X.10.) KöM rendelet alapján az
ingatlan-nyilvántartásba, melyet a 2005-ben a próbaüzem ideje alatt a megtörtént, Földhivatal
bejegyezte. 2007 őszén a védelmi-övezettel terhelt ingatlan tulajdonosok kártalanítási pert indítottak
az önkormányzatok ellen. A keresetlevél szerint per tárgyának értéke 121.494.000 forint.
A határozatban hivatkozott jogszabályok (21/2001.(II.14) Korm. rendelet, 22/2001.(X.10.) KöM
rendelet) tartalma időközben változott, így a védelmi övezet tartalma is.

Jelenleg hatályos jogszabályi rész: A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület,
oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő illetve a már
működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
A Békés Megyei Bíróság a 2010 áprilisában hozta meg a döntését, amelyben a felperesek részére
összesen 23.140.554,- Ft kártalanítást, 9.978.809,- Ft kamat és 602.200,- Ft összegű perköltség
megfizetését ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ítélőtábla az ügyben-februárban hozott döntést, melyben
3 ingatlan megvásárlását írta elő az alpereseknek, és a többi ingatlanra a kártalanítást.
A hulladéklerakó műszaki védelme, szakszerű üzemeltetése biztonsággal megakadályozza a
környezetterhelést.

A hulladékkezelő mű építésével kapcsolatban a 2010. évben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a
védelem alatt álló kulturális örökség elemeinek megrongálása miatt 7.500.000. Ft. összegű bírsággal
sújtotta az önkormányzatot. A határozatot megfellebbeztük, a fellebbezés még nem került elbírálásra.
A fellebbezésben előadtuk, hogy a gesztori megállapodás szerint nem Gyomaendrőd Város
Önkormányzata épített hulladéklerakót, hanem kilenc település önkormányzata, megbízása, és
döntései alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gesztorságával került megépítésre az
építmény, így az Önkormányzat nem tekinthető kizárólagos építtetőnek, és nem tekinthető az
örökségvédelmi bírság egyedüli kötelezettjének, figyelemmel arra, hogy a létrejött építményben a
tulajdoni hányada 33,83 %.
A hulladéklerakó építésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatalának Építéshatósága jogerős építési engedélyt adott 1999-ben, illetve 2002-ben. Az eljáró
építéshatóság az eljárása során sem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, illetve 1999-ben a Békés
Megyei Önkormányzat. Igazgatóságát nem vonta be az eljárásba, mint szakhatóságot. A Körös-vidéki
Környezetvédelmi Felügyelőség az 50.100-23/1999. ikt számon környezetvédelmi engedélyt adott ki,
majd a 81667-2/2002. ikt. számú határozatával adta ki a regionális szilárdhulladék lerakó létesítési
engedélyét. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság a 11.039-5/2000. ikt. számú engedélyével adta meg
a hulladékkezelő mű vízellátásának és figyelőkútjainak vízjogi engedélyét. Ez utóbbi eljárásokban sem
keresték meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt.
Az engedélyeztetési eljárás előkészítésére kellő tapasztalattal rendelkező lebonyolítókat bíztunk meg.
A terület védettsége az ingatlan nyilvántartásba nem került bejegyzésre, annak érintetlenségét az eljáró
hatóság sem ellenőrizte.
Az érintett területen a 133. sz. régészeti lelőhely található, a nyilvántartás szerint csak részben fedi le a
hulladéklerakó területét.
A lelőhely déli területén találhatók létesítmények: a depóniatér harmada, a csapadékvíz és
csurgalékvíz medence. A hulladéklerakó telep területének több mint felét nem érintette az I. ütem
építése, azaz a keleti fele kutatható. A hulladéklerakó kezelő telep három ütemben épül. A következő
ütem építésénél tervezni kell a feltárási munkákat.
2) Felhagyott hulladéklerakó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas,
Békéscsaba, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések
önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt megvalósítására.
Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulást.
2007 novemberében az első fordulós pályázat benyújtásra került. 2008 májusában a Támogatási
Szerződés megkötése megtörtént. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kivitelei tervek
elkészültek. 2010. július 1-én a második fordulós pályázat benyújtásra került. A Projekt elszámolható
költségei összesen: 1.525.991.604,- Ft. Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó
rekultivációja beruházási költsége: 103.955 eFt. A második fordulón is sikeresen tovább jutottunk, a
Támogatási Szerződés megkötése várhatóan 2011 áprilisában történik meg.

3) Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok
A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztésére”. A megvalósítás tervezett helyszínei: Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros,
Kardos, Hunya, Csabacsűd.
A várható teljes beruházási költség 555.381.000,- Ft volt.
A projektben az alábbiak fejlesztésére pályázott Gyomaendrőd:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék gyűjtő jármű, zöld kukák, komposztáló és
zöld konténerek beszerzése. A fejlesztések költsége: 50.988.200,- Ft volt.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a Körös-szögi Kistérség pályázatban részt vevő
településeivel, több alkalommal történt egyeztetés. A második fordulóra várhatóan 2011. év
márciusában lehet benyújtani pályázatot.
Gyomaendrőd Önkormányzata részéről az elmúlt év végén felvetődött, hogy a 2008. évben
meghatározott első fordulós pályázat tartalmától eltérően milyen többletfejlesztéseket lehetne
megpályázni a második fordulóban A Regionális Hulladékkezelő Kft ügyvezetőjével egyeztetve
célszerű lenne még a pályázatba beépíteni egy komposztaprító és forgatót, homlokrakodót és egy
targoncát, valamint a szelektív gyűjtőkhöz egy tömörítő hátfalas szállítójárművet. (az elmúlt testületi
ülésen ezt a módosítás nem kapott támogatást).
Települési hulladékszállítás: A feladat ellátásához az önkormányzat támogatást nyújtott a
Gyomaközszolg Kft-nek. A 2006- 2007. évben a feladat teljes költségét átvállalta az önkormányzat.
2008. évtől kezdődően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet megalkotásával a támogatás mértéke
csökkenő tendenciát mutat.
Az önkormányzati támogatás, díjkompenzáció mértéke:
2007. év
54 542 000,- Ft bruttó (szemétszállítási díj)
2008. év
28 547 000,- Ft (díjkompenzáció)
2009. év
22 955 000,- Ft (ebből 18 055 000,- Ft díjkompenzáció
és ebből 4 900 000 tőke emelés)
2010. év
20 000 000,- Ft
Az elmúlt év végén nyilvánvalóvá vált, hogy a 2011. évi díjak kialakításánál díjkompenzáció nélkül
kell meghatározni a szolgáltatási díjakat, mellyel kapcsolatban több alkalommal egyeztettünk a
Gyomaközszolg Kft-vel.
Hulladékgazdálkodási Terv
A Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi
hulladékgazdálkodási tervét, melyet 4 évre kell elkészíteni.


Kft-vel

elkészíttettük

a

Település

Közbeszerzési eljárások bonyolítása

Az elmúlt években a közbeszerzési eljárások bonyolításában és a szabályozást jelentő jogszabályokban
jelentős változások történtek. A Közbeszerzési Szabályzattal rendelkezünk, a közbeszerzés tervet
minden évben elkészítjük. A közbeszerzési eljárásban tanácsadó cég Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
közreműködik.
VI. KIRENDELTSÉG
A kirendeltség a két településrész 1982 évi egyesítését követően az endrődi településrészen
megmaradt hivatali egység.
Célja és funkciója az elmúlt időszak alatt változatlanul az, hogy a településrész részben idős nyugdíjas,
részben szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak az ügyek intézése lehetőleg helyben és jó szinten
valósuljon meg, figyelemmel az endrődi településrészre, valamint kiterjedt - Nagylapos és Öregszőlő voltára.

A kirendeltségen 2 fő ügyintéző, egy felsőfokú végzettségű férfi, egy középfokú végzettségű nő
valamint egy fő hatórás takarítónő dolgozik.
Az ügyintézők a szükséges szakvizsgával, illetve alapvizsgával, továbbá minkét ügyintéző anyakönyvi
szakvizsgával, valamint számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik.
A kirendeltségen az átlag életkor 44 év.
Feladatok bemutatása
Polgármesteri hatáskörbe tartozó feladataink:
Adósságkezelés
Az adósságkezelés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvényben,
valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többször módosított 20/2003. (VIII.12.) KT
rendeletében meghatározott adósságkezelési szolgáltatás - a szociálisan rászorult személyek részére
nyújtott, lakhatást segítő ellátás, mely közüzemi díjtartozásra /áram, gáz-víz/, valamint lakbér,- és
közös költség hátralékokra állapítható meg.
Az adósságkezelési támogatások megállapításánál az előkészítésben, majd a támogatás megítélése
esetén az azt követő adósságkezelési tanácsadásban a Térségi Humánsegítő Szolgálattal
együttműködünk.
Adósságcsökkentési támogatás alakulása:
Támogatásban részesülők száma:
Állami támogatás összege:
Önkormányzati kiegészítés összege:

2009.
115

2010.
176

7.677.000.-

13.870.000.-

853.000.-

1.454.000.-

Jogorvoslat, peres ügy nem volt.
Mezőőri hozzájárulás
Korábban az adóosztály koordinálta, majd 2004 évtől a számítástecnikai fejlesztéseknek és a
mikrohullámú kapcsolat kiépítését követően lehetőség nyílt rá, hogy önálló munkaterületként a
kirendeltségre lehessen telepíteni a mezőőri programot.
A mezőőri hozzájárulást állapítunk meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 25/2010. (VIII.30.)
KT számú rendeletében a Gyomaendrődi külterületi termőföldek és zártkertek mintegy 30 ezer
hektárját érintően. Ezen területek után járó összegek kivetését és a kötelezettek számát az alábbi
táblázat szemlélteti. A mezőőri hozzájáruláson túl a településen működő vadászatra jogosultaktól éves
szinten még további 2.500.000.- Ft összegű vadászati haszonbér folyik be. A mezőőri hozzájárulás
megállapítását megelőző feladatok, az év közben a bekövetkezett változások átvezetése a
nyilvántartási rendszerünkön, majd a kivetést követő feladatunk a befizetett járulékok tételes
könyvelése, a bevételek –kiadások - számlakivonat nyilvántartások adatainak összesített könyvelése
és annak a Pénzügyi Osztály felé történő havi továbbítása, a hátralékosok fizetési felszólításának
kiadása és a hátralékos összegek a behajtása.
2009.
3.765

2010.
3647

7.907.470.-

7.659.640.-

Ügyiratok száma
Kivetett összeg

Jogorvoslat, peres ügy nem volt.

Jegyzői hatáskörbe tartozó feladataink:
Hagyatéki eljárás
A hagyatéki eljárást a 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza.
A hagyatéki eljárás során a feladatkörünkbe tartozik: a hivatali helységben történő leltárfelvétel,
hagyatéki vagyontárgyak biztosítása, ingó vagyon helyszíni leltározása, az ingatlanok hagyatéki
leltárba vétele, / a " TAKARNET " program segítségével és használatával / az ingatlanokról adóértékbizonyítvány kiállítása, a hagyatéki leltár és a jogszabályokban előírt mellékletek továbbítása a
közjegyző felé. A hagyatéki ügyintézés során a hagyatéki leltárt úgy kell elkészíteni, hogy a közjegyző
az esetek minél nagyobb számában tárgyalás kitűzése nélkül tudja átadni az örökösök részére.
A szarvasi közjegyzővel a munkakapcsolatunk jó.

Ügyiratok száma

2009.
143

2010.
131

Anyakönyvi igazgatás:
Magyarországon 1895.október 1-től van állami anyakönyvezés.
A két településrész egyesítését követően az endrődi településrész teljes anyakönyvi iratanyaga helyben
maradt, ezért anyakönyvi nyilvántartást vezetünk a születésről, házasságkötésről és a halálesetről is.
Születések természetesen már nincsenek a településen, de a születési anyakönyvi ügyintézés nem
szűnt meg, hiszen az aki Endrődön született és bárhol hunyt el, be kell jegyezni a születési anyakönyv
un. UB. rovatába. Szintén ez az eljárás az Endrődön házasságot kötöttekkel, hiszen ha valamelyik
házastárs meghal, vagy a házastársak elválnak, annak tényét szintén be kell jegyezni az anyakönyvbe.
További anyakönyvvezetői munkát jelent a honosítással, visszahonosítással, névváltoztatási
kérelmekkel, a születési, - házassági, - halotti anyakönyvi kivonatok kiadásával kapcsolatos feladatok
is. Megkeresésekre adatot szolgáltatunk. Hatósági bizonyítványt adunk ki a nyilvántartásunk alapján /
Pl. együttlakókról, a kérelmezők egyetemi tanulmányaikhoz stb./
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot veszünk fel. / születendő, vagy már megszületett gyermekre.
/
Az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényes előfeltételeit, vezeti az előírt
nyilvántartásokat, közreműködik a házasságkötési, névadói és állampolgársági eskü letételének
szertartásain. A Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén is lehet házasságot kötni, névadót tartani. Az
ehhez szükséges feltételek adottak, de az utóbbi időben egyre kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel,
nem csak Gyomaendrődön.
2009.
146

2010.
134

Teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat
Hatósági bizonyítvány

14

2

6

10

Haláleseti értesítők

210

225

Egyéb anyakönyvi adatok

Kapcsolatunk a Hivatallal:
A hivatallal a kapcsolattartás háromféle módon valósul meg: egyrészt a hétfői osztályvezetői
értekezletek alkalmával, ahol a szakmai irányításon túl a felvetődő egyéb szakmai megbeszélések
történnek. Kapcsolatot tartunk továbbá az iratokat napi rendszerességgel szállító " helyi " posta útján,
mely Kirendeltség a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a hozzánk eljuttatott egyéb intézményi
leveleket, iratokat szállítja.

A kiépített mikrohullámú kapcsolat útján pedig közvetlen számítógépes kapcsolat és közvetlen
munkakapcsolat van a kirendeltség és a hivatal között.
Kapcsolatunk az Osztályokkal:
Adóosztály
Az adóosztály által rendszeresített bevallási, kérelem és egyéb nyomtatványok kiadásában, valamint az
adott üggyel kapcsolatos tájékoztatás megadásában, majd a kitöltött és átvett kérelmeknek az
ügyintézőhöz való juttatásában való segítés a feladatunk.
Humánpolitikai Osztály
A humánpolitikai osztály munkájában való részvétel elsősorban a településrész szociális ellátásával
kapcsolatos ügyintézésben jelenik meg. Ez azért jár jelentős ügyfélforgalommal, mert a település idős
és szociálisan rászoruló lakossága éppen ezen a településrészen lakik nagyobb számban.
Melyek ezek az ellátási formák, amelyekben részben önállóan, részben a humánpolitikai osztály
munkájának segítésében veszünk részt:
Elsősorban jelentős ügyfélforgalmat és un. "kampánymunkát " jelent a beiskolázási támogatások
időszaka, május és szeptember hónapokban. A közlekedési támogatások január 01. től - április 30.-ig
Év közben folyamatosan igényelhető a szociális ellátások többsége, úgymint a normatív
lakásfenntartási támogatás, temetési segély, ápolási díj, közgyógyellátás, eseti magas
gyógyszerköltség stb. A segélyezéssel kapcsolatos feladatunk a kirendeltségen megjelenő ügyfelek
tájékoztatása szükség szerint a megfelelő nyomtatványokkal való ellátása, majd annak visszakerülését
követően az adott osztályhoz való juttatása.
A humánpolitikai osztályhoz kapcsolódóan feladatainknál meg kell említeni a gyámhatósággal
kapcsolatosan feladatokat is, mely a gyámság-gondnoksági eljárásoknál, jelentkezik úgy, hogy az éves
felülvizsgálatok során, a településrészen lakó ügyfeleknél ingó és ingatlanleltár felvételére kerül sor,
majd azt követően annak megküldésére a Gyámhivatalhoz.
Hatósági Osztály és az Okmányirodával kapcsolatos feladataink:
A hatósági osztályhoz a kirendeltség munkája szintén szervesen kapcsolódik, hiszen a kirendeltségen
keletkezett iratok és iratanyagok a napi posta kapcsán kerül bejuttatásra az iktatóba, illetve onnan
vissza.
A hatósági osztályra küldjük meg a házassági, a halálesetekről felvett jegyzőkönyveket, valamint az
okmányirodának szóló iratokat.
Az okmányirodának küldjük meg az állampolgárok lakcímváltozásaival kapcsolatos bejelentéseket.

27. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gazdaság Program tervezete
Hornok Réka
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében rendelkezik az önkormányzati ciklust
felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt
meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladatcentrikus
működtetése és fejlesztése területén. A városvezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának
kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van
népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési
elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén
vállalhassa az endrődi vagy a gyomai kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd önálló arculatának megteremtése,
mert ennek hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink kötődjenek
szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra.
Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2011. március - 2015 március. A 2011. év a tervezett
beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítása várhatóan 2012-től kezdődik. Bár
a gazdasági program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat
is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá
teszik azokat.
A Gazdasági Program tervezete a 2011. március 31-i képviselő-testületi ülés anyagába tájékoztatás ként került be. A
Gazdasági Program megvitatása és elfogadása a 2011. áprilisi döntéshozói folyamat során történik meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Gazdasági Program tevezetét megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"A Gazdasági Program tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Program tervezetéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Bevezetés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében rendelkezik
az önkormányzati ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a
település feladat-centrikus működtetése és fejlesztése területén. A városvezetés a működésre
és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált
alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó
jelentősége van népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell
megvalósítani fejlesztési elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék
történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén vállalhassa az endrődi vagy a gyomai
kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd önálló arculatának megteremtése, mert ennek
hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink
kötődjenek szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra.
Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2011. március - 2015 március.
A 2011. év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak
megvalósítása várhatóan 2012-től kezdődik. Bár a gazdasági program elsősorban a jelen
képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz,
amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat.
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1. Helyzetelemzés
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös
partján található kisváros. A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül
ki kell emelni a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát. A város
megközelíthető a 46.sz főútvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú
főútról Szarvas felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás–Dévaványa irányból.

1.1 A település infrastruktúrája
1.1.1 Közlekedés
Közúti közlekedés:
A város az országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi
kapcsolata nincs. Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti
infrastruktúra hátrányosan érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati
kapcsolatok javítása.
- 46-os sz. főút (Törökszentmiklós-Mezőberény)
- 443. sz. főút (Gyomaendrőd-Szarvas)
- 4231. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Dévaványa)
- 4232. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Körösladány)
- 4642.sz. mellékút (Gyomaendrőd- Kondoros)
Autóbusz-közlekedés:
A közúti személyszállítási közszolgáltatás az állam és az önkormányzat feladata. A
szolgáltatás mennyiségét és színvonalát az ellátásért felelős közigazgatás határozza meg.
Biztosítani kell az akadály-és balesetmentes közlekedés feltételeit. Alapvető cél a közösségi
közlekedésben résztvevők arányának növelése.
Kerékpáros-közlekedés:
Az alföldi településeken jellemző kerékpáros-arány hosszú távon is irányadó. A kerékpárosforgalom leválasztása a közúti forgalomtól kiemelten fontos közlekedésbiztonsági
szempontból. Fejlesztési cél a meglévő kerékpárút-hálózat további bővítése belterületen és
külterületen egyaránt.
Vasúti közlekedés:
A település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt
a Vésztő- Szeghalom- Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás és a pályaszerkezet
felújítására az elmúlt években került sor, hogy megfeleljenek a 160km/ó sebesség
követelményeinek.
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1.1.2 Közmű infrastruktúra:
Vízellátás:
A belterület- Gyomaendrőd Város, Nagylapos, Kocsorhegy településrészek-vízellátása
vezetékes ivóvíz hálózattal megoldott. A települési vízmű vízellátását a Közép- Békési
Regionális vízellátó Rendszer biztosítja a mezőberényi ágról. Az átadási pont a Gyomaendrőd
II/A jelű vízműtelep gépházában van.
Szennyvízelvezetés:
A folyékony hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében a város területén jelentő s
szennyvíz beruházást valósítottak meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82%-a
bekötésre került a szennyvíz csatornahálózatba.
Gyomaendrőd Város a keletkező szennyvizeit gravitációs elválasztó rendszerű csatorna
átemelőkkel juttatja a szennyvíztisztító telepre, mint zömmel kommunális szennyvizet.
Villamos-energia ellátás:
Gyomaendrőd város ellátása több, Karcag, Szarvas és Szeghalom alállomásokat összekötő
20kV-os vezetékről van kiépítve. A betáplálás mindhárom irányból lehetséges. A mindenkori
tényleges táppontot az áramszolgáltató a hálózati adatok függvényében a szakaszolási
pontokon tudja kiválasztani. Az érkező hálózatok biztosítják a szomszédos települések
ellátását is.
Gyomaendrőd közigazgatási területén az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 152 db,
valamint a Sirató és a Kecsegés-zug terület környezetében a DÉMÁSZ Zrt. 5 db
transzformátor állomást üzemeltet.
Közvilágítási hálózat:
A közvilágítási hálózat sugaras ágakkal épült a körzeti transzformátor állomásoktól táplálva.
Hálózata a belváros egyes területein és egyes ipari körzetekben kábel, másutt a kisfeszültségű
hálózattal megegyezően szabad vezeték.
Földgázellátás:
A vezetékes földgázellátó 3 bar-os középnyomású hálózata kiépült. Öregszőlő 6 bar-os az
elosztó hálózat.

1.2 Demográfiai adatok és folyamatok
A lakosság száma 2009. január 1. napján 14.777 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar
nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez
tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995
óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Az alábbi táblázatban 2007-2009 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
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0-2

3-5

6-13

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X

Külterületi
lakosok
száma

2007. 01.01.

407

441

1121

738

7727

1104

1652

1214

740

1057

2008. 01.01.

367

425

1125

710

7601

1126

1670

1185

763

1063

2009. 01. 01. 343

424

1081

697

7455

1168

1672

1199

738

1030

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken,
míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. Két év alatt 162 fővel, azaz
6%-kal csökkent a 0-17 év közötti lakosok száma, valamint 2%-kal csökkent az aktív korú
lakosok száma.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét folyamatosan biztosítani kell.
Települési lakossági adatok:

Év

Lakosság Szüle- Születések száma
-szám
tések
száma
Gyomai Endrődi
települé település
s-részen -részen

Halá
lozá
-si
adatok

Halálozási
adatok
Gyomai Endrő
települé di
srészen települ
ésrész
en

Termé
szetes
szapor
odás,
fogyá
s (-)

Természetes
szaporodás,
fogyás (-)
Gyoma
i
települ
ésrésze
n

Endrő
di
telepü
lésrés
zen

1999.

16.045

146

89

57

241

129

112

-95

40

-55

2000.

15.900

104

57

47

251

147

104

-147

-90

-57

2001.

15.600

158

92

66

231

144

87

-73

-52

-21

2002.

15.523

136

76

60

239

150

89

-103

-74

-29

2003.

15.540

143

100

43

219

129

90

-76

-29

-47

2004.

15.399

146

73

73

217

118

99

-71

-45

-26

2005.

15.321

138

81

57

248

146

102

-110

-65

-45

2006.

15.237

124

78

46

218

129

89

-94

-51

-43

2007.

15.144

108

58

50

244

150

94

-136

-92

-44

2008.

14.972

105

59

46

232

141

90

-127

-82

-44

2009.

14.777
114
60
54
232 130
102
-118
-70
Forrás:KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján
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A város lakosságszáma 1999-hez viszonyítva 1268 fővel, 7,9%-kal csökkent. A születési
adatok 1999-hez viszonyítva szintén csökkenést mutatnak. Városunkban 1999-ben 146
gyermek született, míg 2009-ben 114 fő, ez 21,9 % csökkenést jelent. A születési adatok
eltérést mutatnak a két településrész között: 1999-ben a gyermekek 39%-a született az endrődi
településrészen, míg 2009-ben 47%-a. Az emelkedést az okozza, hogy a kevesebb tőkével
rendelkező személyek, családok az alacsonyabb ingatlanárak miatt előnyben részesítik az
endrődi településrészt. Mindkét településrészen megfigyelhető a születések számának
csökkenése, ez a csökkenés 1999-hez viszonyítva a gyomai településrészen nagyobb. A
halálozási adatok az elmúlt tíz évben csökkenő, stagnáló tendenciát mutatnak, amely
megegyezik az országos és megyei adatok változásával. Mind 1999-ben, mind 2009-ben a
lakosság kb. 1,5%-a halt meg az adott évben. 1999-ben a halálesetek 46,47%-a, 2009-ben a
halálesetek 43,96%-a következett be az endrődi településrészen. Az adatokból az látható,
hogy a két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a
különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van; az endrődi településrészen jóval
több család szorul az önkormányzat segítségére.
A táblázat adataiból látható, hogy az elmúlt tíz évben átlagosan 104 fővel csökkent a település
lakosainak a száma, minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint
amennyien születtek.
A népesség lélekszámának visszaesése közel harmincéves folyamat, mely az ország területein
különbözőképpen megy végbe. A természetes fogyás tekintetében Békés Megye élen járt az
elmúlt nyolc évben, 7,6%-kal csökkent a megye lélekszáma (KSH: A népmozgalom területi
különbségei), sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év
alatt 7,9 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának
csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak
számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat
szintén megfigyelhető településünkön, amely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az
idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia.
A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el- és bevándorlás. A település
külterületeire (Öregszőlő) figyelhető meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony
ingatlanárak miatt.

1.3 Foglalkoztatás helyzete a településen
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2007-2008-2009 február havi munkanélküliségi adatai:
Regisztrált munkanélküliek száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma

2007
1035
10,7
108
236
125

2008
1049
10,9
168
204
117

2009
1232
12,8
236
338
104

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2007-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az ország átlagánál
kedvezőtlenebbül alakult, annak ellenére, hogy 2007 év első negyedévében nőtt a
foglalkoztatottak száma és aránya. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5 %, Békés
megyében 7,7 %, melyet 3 százalékponttal meghaladja a Gyomaendrődi mutatószám. 2008ban jelentős változás nem következett be sem a megyében, sem városunkban a gazdasági
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aktivitás területén, a munkanélküliségi ráta városunkban illetve a megyében kedvezőtlenebbül
alakult, mint az országos mutatószám. 2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3
% volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei
helyzetnél kedvezőbben alakult a munkanélküliség. A táblázat adataiból látható, hogy a
gazdasági világválság 2009 évben elérte városunkat, hiszen emelkedett a munkanélküliek
száma, illetve csökkent a foglalkoztattak száma.
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2010 első félévének munkanélküliségi adatai:
Január
Február Március Április
Május
Regisztrált munkanélküliek
1236
1306
1269
1113
1037
száma
Munkanélküliségi ráta
12,96
13,7
13,31
11,67
10,88
1 évnél régebben
348
339
336
308
302
nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban
266
289
273
231
192
részesülők száma
Segély típusú ellátásban
226
131
103
76
72
részesülők száma

Június
1025
10,75
304
171
64

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Regisztrált munkanélküliek hat havi átlaga: 1164 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60
évesek) 12,2 %-a. A munkaképes lakosság száma: 9534 fő
A munkaképes korú lakosság száma viszonylag magas, ám a regisztrált
munkanélküliek száma is jelentős. Jelentős azoknak a személyeknek a száma is, akik
regisztrált munkanélküliek, illetve akik álláskeresési járadékban, segélyben részesülnek.

1.4 Vállalkozások helyzete a településen

Működő
vállalkozások száma
(db)
Kiskereskedelmi
üzletek száma (db)
- ebből élelmiszer
jellegű (db)
- ruházati jellegű (db)
Iparűzési adósok
száma (db)
Kivetett iparűzési
adó (Ft)
Vendéglátóhelyek
száma (db)
Összes szálláshely
szállásférőhelyeinek
száma (fő)
Kiskereskedelmi
szállásadó egység

2008

2009

2010

1579

1535

1547

250

300

287

52

53

53

19

35

30

1597

1535

1547

Nem áll
rendelkezésre adat

347 070 229

272 736 322

82

85

83

729

996

988

13

17

17

7

(db)
Magán szállásadó
egység (db)
Vendégek száma
összesen (fő)
Vendégéjszakák
száma összesen
- ebből adóköteles
(db)
- adómentes (db)

Nem áll
rendelkezésre adat

80

76

11 580

10 670

9 103

42 832

48 200

25 136

27 899

22 716

13 235

14 933
25 484
Forrás: Saját adatgyűjtés
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1.5 SWOT- analízis Gyomaendrőd Város vonatkozásában
Erősségek:
Gyengeségek:
Gazdaság
Gazdaság
• Szakképzett munkaerő
• Kevés a nagyobb foglalkoztatást
jelentő
termelőüzemalacsony
• Ipari
gazdasági
szerkezet
keresetek, csökkent vásárlóerő
hagyományai
Társadalom
• Helyi tőkehiány- az alacsony
nyereség miatt kicsi a visszaforgatás
• A város tudatosult idegenforgalmi
elkötelezettsége
• A város tőkevonzó képessége kicsialacsony a befektetői érdeklődés,
• Jelentős vadászati hagyományok
illetve korlátozott a pályázati önrész• Kulturális
hagyományok
és
vállalás lehetősége
történelmi múlt
• A turisták átlagos tartózkodási ideje
Környezet
és fajlagos költése alacsony
• Sokrétű,
egymást
kiegészítő
• Alacsony innovációs képesség-K+F
idegenforgalmi vonzerő
hiánya-,tudás
alapú
vállalatok
• Értékes
természeti
erőforrások
alacsony száma
(holtágak,
termálvíz,
•
A KKV-k működési gyengeségeiapróvadállomány
klaszteralapú együttműködés hiánya
Közszolgáltatások
•
Hiányos infrastruktúra
• Nemzetközi vasút melletti fekvés
• Torz
gazdaságszerkezet:
a
• Térségi összehasonlításban vonzó
hagyományod iparágak korlátozott
vállalkozói környezet->Ipari Park
túlélése, logisztikai szolgáltatások
inkubátorház
alacsony színvonala
Társadalom
• Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok
elvándorlása
• Magasan kvalifikálta munkaerőmegtartó képesség alacsony
Környezet
• A holtágak és környezetük nem
megfelelően
rendezett
állapota
korlátozza
azok
turisztikai
hasznosíthatóságát
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•

Az erőforrások, az adottságok,
lehetőségek kihasználtsága ne minden
esetben megfelelő
• A turisztikai kínálatból hiányoznak a
komplex turisztikai programok
Közszolgáltatások
• Hiányzik egy jól működő befektetésés pályázat-segítő ügyintéző rendszer,
a gazdasági szereplők és az
önkormányzat gyakori párbeszéde
• Közúti közlekedési peremhelyzet
• Nem kellően megtalált kistérségi
szerepkör
• A
települések
kistérségi
kommunikációja
és
feladatmegosztása gyenge
Veszélyek:
Gazdaság
• Az ipari és a mezőgazdasági csak
csekély mértékben függ a település
irányítóitól, ezeket sokkal inkább a
kormányzati politika határozza meg
• A tőkebefektetésnél erősödik a
pénzügyi befektetői szemlélet a
szakmai befektetők rovására
• Ár/érték arány további romlása
Társadalom
• Folytatódik a lakosság elöregedése és
fogyása
• A
felkészült,
szakképzett
szakemberek további elvándorlása
• Munkanélküliségi arány növekedése
• Érdekellentét az idegenforgalomban a
különböző szektorok között
Környezet
• A nem megújuló energiaforrások
elapadása
• A
természeti
erőforrások
degradációja
• Ár-és belvíz vszély
• Az
EU-s
elvárásoknak
való
megfelelés új, növekvő forrásokat
igényel
Közszolgáltatások
• Erősödhet
a
közlekedési
perifériahelyzet-emiatt
a
térség
vonzóereje nem nő sem a tőke sem az
idegenforgalom számára
• Kistérség helyzete stagnálást mutat,

Lehetőségek:
Gazdaság
• A
kistérségi
együttműködés
erősödése
• Önkormányzati
intézmények,
gazdasági társaságok működésének
átszervezése
Társadalom
• A belföldi turizmus-ezen belül is a
gyógyturizmus – erősödik
• A
nemzetközi
turizmus
és
együttműködés feltételei javulnak
• Közfoglalkoztatás
nyújtotta
lehetőségek kihasználása
Környezet
• A geotermikus és más megújuló
energiaforrások emelkedő arányú
hasznosítását erősítő programok,
intézkedések, támogatások
• Nyitottság a környezetkímélőbb
szállítási és közlekedési formák felé
• Energiaracionalizálás
az
Önkormányzat
fenntartásában
működő intézmények esetében
Közszolgáltatások
• E-közigazgatás fejlesztése
• Közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése
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•

leszakadás
Mellékutak romló
karbantartás hiánya

állapota,

a

2. A polgármesteri program rövid összefoglalása
(2010-2014)
Az elkövetkező négy évben szükséges Gyomaendrőd önálló arculatát megteremteni, mert
csak így képes a település a fejlődésre. A jövő legfontosabb kihívása, hogy a városvezetés
döntéseinek következményeként képes lesz-e mérsékelni a település lakosai számának
rohamos csökkenését, tud-e olyan szolgáltatásokat biztosítani, mely kiemeli városukat a
környezetéből. Lehetőségeink adottak: részben természetiek, részben az elmúlt ciklusok során
magunk teremtettük meg azokat.
Az Önkormányzat már korábban is tett lépéseket, hiszen kezdeményezték az infrastrukturális
fejlesztések javítása érdekében egy pályázati projekt elindítását, mellyel vonzóbbá tudnák
tenni kihasználatlan területeket.
A cikluson átívelő elképzelések mellett ki kell használni a jogi környezet megváltozását, így
különösen a közbeszerzési törvény változását, és még nagyobb szerepet kell biztosítani a
helyi vállalkozásoknak a közszükségletek kielégítése területén. Ez a lehetőség nem
eredményezheti azonban a verseny korlátozását, nem vezethet a munka minőségének
romlásához, melyre az elmúlt ciklus során jelenleg is folyó beruházásaiknál voltak negatív
példák is. Anyagi lehetőségeik kihasználásával tovább kell segíteni a vállalkozásokat a
munkahely megtartása és új munkahelyek teremtése területén.
A képviselő-testület működése során az elmúlt ciklusban is törekedtünk arra, hogy a
bizottságok egy-egy feladatellátásáért viseljenek önálló felelősséget. Az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata során célszerű az átruházott hatáskörök
számának növelése, másrészt a párhuzamosan, több bizottság által tárgyalandó előterjesztések
számának csökkentése. Rövid időn belül indokolt a testületi munka informatikai támogatását
erősíteni, a papír alapú előterjesztések számának drasztikus csökkentése mellett. A testületi
munka területén bekövetkező változások alkalmasak lehetnek a belső erőforrások feltárására,
a hatékony és eredményes gazdálkodásra, az ellenőrzések színvonalának emelésére.
A Körös-szögi Kistérségi Társulás keretében a már kialakított közös feladatellátást fenn kell
tartani, amíg pótlólagos anyagi eszközök bevonását teszi szükségessé, és keresni kell a
további együttműködési lehetőségeket. A kistérségen belül, illetve annak határain túlnyúló,
attól független együttműködéseinket változatlanul fenn kell tartani, és más településekkel
közös együttműködést kell kialakítani, tekintettel természetes vonzáskörzeti szerepünkre. Át
kell értékelni a kistérségi együttműködést, amely nem a kistérség váltást jelenti, hanem az
abban betöltött szerepünk újragondolását.
A képviselő-testület munkáját segítő hivatallal kapcsolatban meg kell említeni, hogy hosszú
távon a közigazgatás átszervezése negatívan érintheti a települést. Törekedni kell arra, hogy a
helyben történő ügyintézés minél szélesebb körben biztosított legyen, ehhez az informatikai
és egyéb feltételek biztosítottak. Javítani kell a minőségi munkavégzést, meg kell vizsgálni a
minőségbiztosítási rendszer esetleges bevezetésének előnyeit, hátrányait, értékelni és
mérlegelni kell a közigazgatás más területein szerzett ilyen irányú tapasztalatokat. Át kell
tekinteni az ügyfélfogadási rendszert, és annak differenciálásával segíteni kell, hogy
munkaidőn kívül is biztosított legyen az ügyintézés lehetősége, de csak ott, ahol ez
ténylegesen indokolt és szükséges. Alkalmassá kell válnia a hivatalnak a megváltozott
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képviselő-testületi munka kiszolgálására, és a megszületett döntések hatékonyabb és gyorsabb
végrehajtására.

3. A gazdasági helyzetet alapvetően befolyásoló
körülmények
3.1 A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
-

munkaközpontú gazdaság, társadalom

-

kiemelt szerep az építőiparnak, mezőgazdaságnak, és a turizmusnak

-

kiemelt szerep a kreatív iparágaknak, innovációnak, és a K+F-nek

-

rugalmas, családbarát foglalkoztatás

-

egyszerűbb és teljesíthetőbb feltétek a vállalkozások számára

-

bürokrácia csökkentése

-

alacsony kamatok és gyors pénzforgatás a gazdaságban

-

fellépés a monopóliumok ellen

-

növekvő hazai piac

-

megfelelő és tisztességes kereskedelmi viszonyok kialakítása

-

versenyképes oktatás és képzés

-

a munkaerőpiac „hozzáférhetővé” tétele-átképzés

-

vállalkozásbarát önkormányzatok

-

uniós források hasznos, gyors, egyszerű felhasználása

-

közmunka program

-

saját meglévő erőforrásaink kiaknázása

-

az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szélesítése

-

a közbiztonság megerősítése, színvonalának emelése

-

az egészségügyi alapellátás minőségi és emberközpontú legyen

-

járóbeteg-szakellátás fejlesztése

-

kockázatközösségen alapuló,egységes egészségbiztosítási rendszer

-

gyógyszergazdálkodás átalakítása

-

orvosok, nővérek Magyarországon tartása

-

a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni

-

a nyugdíj- és az adórendszer megreformálása

11

3.2 A közigazgatás átszervezése
A kormány a közigazgatás átszervezésének keretein belül új célokat tűzött ki. A közigazgatás
rendszerének nyitottnak, érthetőnek kell lennie, ki kell szolgálnia a magyar társadalmat. A
magyar közigazgatás megújítása egyre sürgetőbb feladat. A hatékonyan működő közigazgatás
indítómotorja lehet a teljes társadalmi fellendülésnek.

3.3 Az Új Széchenyi Terv pályázati rendszere
2011. január 14-én hatályba lépett az Új Széchenyi Terv (ÚSZT). A terv hat alterületre lett
osztva, melyek az alábbiak:
- Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
- Zöldgazdaság-fejlesztési Program
- Vállalkozásfejlesztési Program
- Tudomány - Innováció Program
- Foglalkoztatási Program
- Közlekedésfejlesztési Program
Az Új Széchenyi Terv fejlesztési területeinek kialakítását csaknem másfél éves elemzői
munka előzte meg, amelyben több száz elemző és kutató, szakterületüket kitűnően ismerő
gazdasági szakember vett részt. Az így elkészült vitairatot 2010. július 28-án mutatta be a
Kormány. A vitairathoz beérkezett több száz fejlesztési javaslat a novemberig tartó szakmai
konzultációsorozat keretében került megvitatásra. A társadalmi egyeztetések során a
vállalkozásoktól, szakmai és civil szervezetektől, önkormányzatoktól és magánemberektől
kapott
fejlesztési
elképzelések
beépültek
az
Új
Széchenyi
Tervbe.
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi
stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk
versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési
pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú
távú fejlődését.

4. Fejlesztési prioritások
4.1 Intézmények, gazdasági társaságok átszervezése
4.1.1 Intézmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletével elfogadta a város 2011. évre szóló költségvetését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének elkészítését
meghatározta az ország költségvetési helyzete, a költségmegszorítás illetve a
költségmegtakarítás elve.
A költségvetési rendelet előkészítésekor több alkalommal felvetődött, hogy a költség
megtakarítás érdekében az oktatási intézményrendszer szerkezeti átszervezését is el kell
kezdeni az idei évben ahhoz, hogy az elkövetkező év költségvetési rendeletének
elkészítésekor ne kerüljön szembe több milliós hiánnyal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A racionális átszervezési folyamatokkal a fenntartó a színvonalas - minőségi
intézményrendszer működtetéséhez kívánja a költségvetési feltételeket biztosítani úgy, hogy a
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jogszabályi előírásokat betartva a város adottságait, a szülők véleményeit figyelembe véve a
településen felnövekvő ifjúság számára a lehetséges legjobb feltételeket kínálja a nevelés és
oktatás területén.
Az átszervezés várhatóan a 2012/2013-as tanévkezdésre történik meg, ehhez a fenntartói
döntést legkésőbb 2012. május 31-ig kell meghozni. A döntés meghozatalához szükséges az
intézmények működésének átvilágítása, melyre az önkormányzat szakértőket kérne fel. Az
intézmények átszervezésével párhuzamosan megtörténne az őket kiszolgáló konyhák
működésének átütemezése is.

4.1.2 Gazdasági társaságok
A költségvetés készítése során továbbá annak elfogadásakor a Képviselő-testület
kinyilvánította azon szándékát, hogy a feladatok ésszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb
ellátása érdekében gazdasági társaságait átszervezi.
A gazdasági társaságok átalakításával illetve a meglévő ingatlan vagyon tulajdoni
szerkezetének megváltoztatásával a kapcsolt vállalkozásokból adódó árnövelő hatás
jelentősen mérsékelhető, a nonprofit jellegű tevékenységeknél jobban érvényesíthető az
önköltségnek megfelelő árképzés. Amennyiben az önkormányzat a hulladék gyűjtés és
szállítás területén tovább kíván lépni, úgy meg kell vizsgálni a külső tőke bevonásának
lehetőségét, ebben az esetben indokolt csak a 3 gazdasági társaság létrehozása.

4.2 Közfoglalkoztatás
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős
részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci
viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által
már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre
jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több
azon fiatalok száma, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak
szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a
szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan
munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik,
gyakran mentális problémákkal küzd.
A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen
eszközöknek a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli
személyek aktivitásának növelése. A közfoglalkoztatásnak, mint eszköznek a célja a tartósan
munkanélkülivé vált, a segélyezési rendszerben megjelenő személyek számára a közösség
számára értékes munka biztosítása.
Önkormányzatunk mindig kiemelten kezelte a közfoglalkoztatást, saját erő biztosításával részt
vett a különböző közhasznú és közmunkaprogramokban, 2009-2010 évben közfoglalkoztatási
terv működtetésével megszervezte a települési közcélú foglalkoztatást. A napjainkban
átalakult közfoglalkoztatási rendszerben is aktívan részt vesz mind a rövid, mind a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokon való részvétellel.
Várhatóan a rokkantnyugdíjazás rendszerének országos felülvizsgálata folytán a következő
időszak nagy kihívásaként jelentkezik a csökkent munkaképességű személyek tömeges
megjelenése a munkanélküli személyek körében, mely személyek közfoglalkoztatását is meg
kell oldani. Szükséges megvizsgálni, hogy a csökkent munkaképességű személyek milyen
munkakörökben vonhatók be a közfoglalkoztatás rendszerébe.
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A gazdasági program a hatékonyabb intézményi, önkormányzati működés egyik eszközének
tekinti a Szociális Földprogramot, melynek megvalósítása is szorosan kapcsolódik a
közfoglalkoztatáshoz. A Földprogram működtetése új területeket jelent a közfoglalkoztatás
körében, több személy vonható be a foglalkoztatásba, ugyanakkor az önkormányzati működés
költséghatékonysága növelhető.

4.2.1 Szociális Földprogram
A háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, a
szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások
gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének
biztosításával. Az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítandó meg:
‐
szociális földprogramot működtető települési önkormányzatok/szervezetek
szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez történő hozzájárulással;
‐

a területi hátrányok mérséklése;

‐

a Kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztathatóságuk javítása.

4.3 Energiaracionalizálás
A megújuló energia hasznosítása önkormányzati szinten is jelentős potenciállal bír, hiszen a
jelenlegi gazdasági helyzetben a magyarországi önkormányzatok számára elengedhetetlen az
energiaköltségek csökkentése, a racionális és hatékony energiagazdálkodás. Ezt felismerve
bízta meg Gyomaendrőd Város Önkormányzata a REC‐ENERGO Energetikai Kft‐t egy
középtávú energiahatékonysági és megújuló energetikai koncepció összeállításával. A
koncepció célja, hogy felvázolja azokat a fejlesztési irányokat és konkrét projekteket,
amelyeket a Városnak a következő 3 évben javasolt végrehajtania annak érdekében, hogy a
jelenlegi energiaköltségeit radikálisan csökkentse, miközben egy tudatosan működtetett,
komplex szemléletű és racionális energiagazdálkodási rendszert hoz létre.
A koncepció elkészítése során az alábbi alapelveket vette figyelembe a REC‐ENERGO
szakértői csapata:
‐ rendszerszemléletű energiagazdálkodás
‐ finanszírozhatóság
‐ gazdaságos megvalósíthatóság
‐ minél rövidebb megtérülési idő
‐ fenntarthatóság
‐ egymásra épülő, összehangolt fejlesztések
‐ pozitív gazdaságfejlesztési hatás
A megújuló energetikai koncepcióban meghatározott fő fejlesztési irányok:
‐ biomassza tüzelés és tüzelőanyag előállítás
‐ geotermikus energiahasznosítás
‐ épületek energiahatékonyságának javítása
‐ valós idejű méréseken és energetikai adatbázison alapuló városi energiagazdálkodás
A projekt javaslatok ütemezése során figyelembe lett véve az a tény, hogy a jelenleg
rendelkezésre álló hazai pályázati források (Környezet és Energia Operatív Program) erősen

14

korlátosak, azaz törekedni kell a finanszírozást támogató pályázatok mielőbbi összeállítására
és beadására.
A koncepcióban megnevezett előkészítő tanulmányok összeállítása, illetve a javasolt
energetikai auditok olyan befektetések az Önkormányzat számára, melyek a jövőben
mindenképp megtérülnek, mivel:
- elengedhetetlenek a pályázati források elnyeréséhez
- biztosítják, hogy az Önkormányzat kizárólag megtérülő és fenntartható beruházásokat
hajtson végre
- tudatos, átgondolt és kockázatokat csökkentő átgondolt fejlesztési stratégiát alapoznak
meg.

A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó javaslatok
Termálenergia hasznosítás
A termálenergia hasznosítás a fürdő területén lévő termálkút üzembe helyezésével bővíthető
az előzetes tanulmányok szerint. E tanulmányok vizsgálatai alapján a fürdő környékén lévő
Önkormányzati tulajdonú intézmények fűtési energia ellátása is kielégíthető a téli időszakban
egy új termelő és visszasajtoló kútpárral. Mivel a termálkút vizsgálati jegyzőkönyvek szerint
magas a kitermelt termálvíz gáz‐ezen belül a metán‐ tartalma, célszerű megvizsgálni annak
hasznosítását, biogáz motorral történő villamos energiatermeléssel.
Biomassza hasznosítás
A biomassza eredetű energiahordozók általában olcsó, decentralizált energiaforrások,
amelyek a közvetlen eltüzelésen kívül, számos, már jelenleg is rendelkezésre álló
energiaátalakítási technológia révén alkalmasak értékesebb másodlagos energiahordozók
előállítására, mint pl. a bio‐brikett, a folyékony és gáznemű bio‐hajtóanyagok (bio‐etilén,
bio‐dízel, stb.), illetve lokális villamos energiatermelésre is.
Biomassza tüzelőanyag előállítás
Az energetikai hasznosítás legegyszerűbb és energiahatékonyság szempontjából
legkedvezőbb változata az eredeti, vagy ahhoz közeli formában lévő energetikai hasznosítás(
pl.: pelletgyártás. A pelletgyártás eljárástechnikai értelemben nyomással történő
agglomerálás, brikettálás. A kazánokhoz meghatározott tüzelőanyag szükséglet figyelembe
vételével meghatározható a pelletüzem szükséges minimális kapacitása, ami a saját
intézmények tüzelőanyag ellátását biztosítja.
Biogáz hasznosítás
A folyamatban biológiailag bontható hulladékokból állítunk elő biogázt, innovatív
szárazfermentációs technológia felhasználásával.
A gyomaendrődi biogáz üzem és az erre alapozott villamos energiatermelés realitásának és
megtérülésének felmérése érdekében javasolt egy részletes szakértői munkán alapuló
megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, melynek eredményeire támaszkodva 3‐5 éves
távlatban lehet az üzemet megvalósítani.
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Javaslat az épületek energiahatékonysági korszerűsítésére
A biomassza hasznosítás során nem lehetett figyelembe venni azokat az épületek, melyek
nem felelnek meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet épületekre vonatkozó összesített
energetikai jellemzője szerinti C besorolásnak. Ezekre az épületekre akkor célszerű pályázati
forrással támogatott biomassza hasznosítást telepíteni, ha az épületeket energetikailag a
jelenlegi előírásoknak megfelelő állapotúra hozta az Önkormányzat. Jelenleg egy ilyen
pályázat áll nyitva, viszonylag alacsony, 2 milliárd Forintos pályázható keretösszeggel,
(KEOP‐2011‐4.9), ebben viszont teljes elszámolható beruházási összeg legalább 25%‐át
kitevő megújuló költség arányt kell elérni. A látott intézmények állapota sajnos olyan, hogy
ezt a költség arányt nem lehet elérni önmagában a biomassza hasznosítással, ugyanis jelentős
az egyéb energetikai korszerűsítésre fordítandó (hőszigetelés, nyílászáró csere,
épületgépészet) költség, mellyel az épület legalább C besorolásúvá tehető. Várhatóan
2011.májusában megnyitják az önkormányzati és állami épületek energiahatékonysági
korszerűsítésére vonatkozó ‐ megújuló energia nélküli – pályázatot (85%‐os támogatási
intenzitással), melyre célszerű beadni a pályázatot, amennyiben az Önkormányzat ütemezni
tudja finanszírozási szempontból az épületek korszerűsítését.
Korszerűsítéshez felhasználható külső források
Pályázati cél/
pályázat

KEOP‐2011‐
4.2.0 /A

Termálenergia
hasznosítás
Biomassza
tüzelőanyag
gyártás
Biomassza
alapú fűtési X
rendszerek
Biogáz üzem
létesítése
Épületek
korszerűsítése

KEOP‐2011‐
4.2.0/B

KEOP‐2011
‐
4.4.0

X

X

Energiahatékonyság

X

X
X

4.4 e-közigazgatás fejlesztése
Az elektronikus közigazgatási (a továbbiakban: e-Közigazgatás) ügyintézés kialakulásának,
fejlődésének elsődleges hajtóereje a hivatali (intézményi) működés, később
az
önkormányzás, az önigazgatás hatékonyságának növelése volt.
A rendszerváltással egy időben kezdődött és az EU csatlakozásig tartott az önkormányzati eKözigazgatás extenzív fejlesztési szakasza. Természetesen ebben az időszakban nemcsak
irodatechnológiai váltás (számítógépesítés) következett be, amikor elsősorban a mechanikus
és elektro-mechanikus adat, illetve dokumentum feldolgozást felváltotta a digitális
technológia, hanem egyes területeken megkezdődött a szakrendszerek elektronikus
támogatása is.
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Gyomaendrődön az önkormányzati igazgatásban elsősorban a funkcionális és stratégiai
területek, mint a pénzügy-számvitel, az adó analitika, ügyirat nyilvántartás, lakcím
nyilvántartás, testületi döntések nyilvántartásának, szociális igazgatás támogatása kezdődött
meg első lépésben.
A kezdetben elsősorban hatékonysági célokat szolgáló e-Közigazgatás az elmúlt években
gazdaság- és társadalompolitikai eszközzé vált, lehetővé tette a szolgáltató önkormányzati
működés fejlesztésének elvárás-rendszerét.
Az EU országok 2001-ben megkezdett e-kormányzati munkája mára azt eredményezte, hogy
a kiemelt kormányzati szolgáltatások mintegy fele teljes körűen elektronizált. Magyarország
uniós csatlakozását követő évek feladata volt a technológiai alapokra építve az
elektronizáltság növelése mellett az állampolgárok és vállalkozások e-közigazgatás
alkalmazási képességének fejlesztése, a közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának
növelése és a önkormányzati e-Közigazgatás működés megalapozása.
Gyomaendrődön 2004-ben SPARD forrásból és regionális fejlesztési alapból hiánypótló
szélessávú internet szolgáltatás épült ki elsősorban a helyi kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítására. Szintén pályázati forrásból a nyilvánosságot, e-demokráciát
erősítő dinamikus hírportál kezdte meg működését. Az évtized közepén először kockázati
tőkéből, majd uniós forrásból (GVOP) két szélessávú adatátviteli hálózat is kiépült. Az előbbi
kizárólag lakossági ellátásra településen belül, míg az utóbbi elsősorban az önkormányzati
közigazgatás támogatására épült ki a Békési kistérség települései között. Az évtized végére
további közösségi és hazai forrásokból a e-Közigazgatás alapjait megteremtő illetve
továbbfejlesztő informatikai fejlesztések valósultak meg. Ezekből kiemelendő az internetes
ügyfélhívó, komplex pénzügyi rendszer, a testületi üléseket és e-nyilvánosságot biztosító
elektronikus döntéstámogató rendszer és az új generációs önkormányzati portál.
Az online közigazgatás sikere mindezek mellett nagyban múlt, illetve múlik azon is, hogy az
állampolgárok milyen mértékben tudnak és kívánnak élni az elektronikus ügyintézési
lehetőséggel, ezért kiemelten fontos, hogy a hagyományos ügyintézést meghaladva, az
ügyfelek igényeire reagáló ügyfélbarát szolgáltatások épüljenek majd ki.
A technológiai fejlesztések alkalmazása és a szolgáltatások elektronizáltsága bár jelentősen
javítja az ügyfelek kiszolgálásának minőségét, önmagában azonban még nem biztosítja az
ügyfélközpontú szolgáltatást, és nem jár hatékonyság-javulással. Az ügyfélközpontú
szolgáltatás esetében gyakori, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása több szervezeti egység
együttműködését igényli. A magyar önkormányzati közigazgatásban – még ott is, ahol
sikerült már az ügyfélkapcsolatot megfelelően elektronizálni – gyakori, hogy az új típusú,
elektronizált front office rendszerek mögött vagy elavult, vagy egymással nem együttműködő
intézményi rendszerek állnak. (pl. vállalkozói engedélyek ügyfélkapus ügyintézése)
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4.4.1 e-Közigazgatási akcióterv, mint stratégiai alap dokumentum
Az EU i2010 e-Kormányzati Akcióterv öt pontban foglalja össze a tagországok feladatait
2010-ig:
„Senki sem maradhat le” – 2010-re el kell érni, hogy a tagállamok valamennyi állampolgára
egyszerűen hozzáférhessen a megbízható és biztonságos elektronikus szolgáltatásokhoz, és a
modern technológiai eszközök széles skálájához. Lényeges, hogy a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokhoz tartozó személyek is az e-kormányzat haszonélvezőivé váljanak;
Hatékonyság és eredményesség – Ezt a két tényezőt több „kulcsszóval”, részcéllal fejezi ki az
akcióterv, melyek között megtalálható az átlátható kormányzati működés, az elszámoltatható
kormányzat, a magas szintű felhasználói elégedettség, valamint a karcsúsodó bürokrácia;
Biztonságos szolgáltatások – A magánszemélyek és az üzleti szféra szereplői számára
kényelmes, megbízható és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani.
Biztonságos és egymással kommunikálni képes, átjárható rendszereket kell létrehozni,
amelyek lehetővé teszik az elektronikus személyazonosítást tartózkodási helytől függetlenül;
Állampolgári részvétel, a demokratikus döntéshozás erősítése – A hatékony állampolgári
párbeszédet és a döntéshozatali folyamatokba történő bevonást erősítő alkalmazások
létrehozására van szükség.
Az i2010 e-Kormányzat Akcióterve megállapítja, hogy az elektronikus kormányzatban élen
járó országok az elsők között találhatók a gazdasági versenyképességben is. A nemzeti
versenyképesség, az erős innovációs képesség és a közigazgatás minősége között fennálló
szoros kapcsolat azt jelzi, hogy a világgazdasági versenyben a jó kormányzás elengedhetetlen.
Az elektronikus kormányzattal, e-közigazgatás megteremtésével a közigazgatás nagyban
hozzájárulhat a tagországok gazdasági fejlődéséhez.

4.4.2 e-Közigazgatás jövőkép
A közigazgatás-fejlesztés részeként szükség van az önkormányzat feladatainak
újragondolására, a megerősített feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges
fejlesztések megvalósítására. A közigazgatás fejlesztésének célja, hogy fenntartható
finanszírozású, jobb minőségű és jobban hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre. A
kormány az államreform program keretében a közigazgatás megújítása terén a következő főbb
célokat határozta meg:







A kormányzás megújítása, s ennek keretében a közpolitika alkotás − kiemelten a
jogalkotás − és a végrehajtás társadalmi eredményességének javítása;
A civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése;
A közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése;
A közigazgatási intézmények költséghatékonyabb működése és a magasabb szervezeti
teljesítmény elérése;
A közigazgatási és felhasználói humánerőforrás felkészültségének javítása és a
közigazgatási informatikai szakma megbecsülése; valamint
Az integrált kistérségi és a területi döntési szint megerősítése a szubszidiaritás elvének
érvényesítése érdekében.
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A részletes célokat illetően több fontos terület fejlesztését kell meghatározni:










A demokrácia erősítése, a civil társadalom, az érdekképviseletek és a hátrányos
helyzetűek bevonása a döntéshozatalba az informatika adta lehetőségek
felhasználásával;
Ügyfélközpontú megközelítés kialakítása, az egyes intézmények által nyújtott
közszolgáltatások folyamatainak, típusainak áttekintése, egyszerűsítése, a szabályozási
háttér átvizsgálása és az egyes folyamatok elektronikus alapúvá tétele;
Integrált, központi infrastruktúra továbbfejlesztése, az integrált közigazgatási rendszer
létrehozása a szigetszerű informatikai fejlesztésekből adódó párhuzamos kiadások
elkerülése, az ügyfél-azonosítást biztosító eszközrendszer kialakítása, és az információ
áramlását biztosító központi gerinchálózat fejlesztése;
A közigazgatási bürokrácia csökkentése a szakigazgatási rendszerek folyamatainak
informatikai eszközökkel támogatott racionalizálásával, valamint az ügyintézésbe
bevont
adatbázisok
konszolidálásával,
és
adatállományaik
kölcsönös
hozzáférhetőségének biztosításával, interoperabilitás megteremtésével a közigazgatás
és a közszolgáltatások folyamatainak új logikai rendszerbe foglalása az
elektronizálhatóság, a szabványosíthatóság, az egyszerűség és az átláthatóság
követelményeinek megfelelően;
Többcsatornás elérés és ügyintézés kialakítása, a személyes mellett a telefonos,
internet, illetve mobiltelefon alapú elérés és ügyintézési lehetőségek fejlesztése, a
különböző csatornákon folyó ügyintézési formák egységes kezelése;
Intézményi, szervezeti és folyamatmodellek kialakításával új, elektronikus alapú
működési rendszer megteremtése az igazgatásban;
Az intézmények és rendszerek együttműködésének, az adatok megfelelően kontrollált,
célhoz kötött hozzáférésének megteremtése a szolgáltatási portfolió és tudásbázis
lehető legszélesebb körű kihasználása érdekében.

Mindez egy olyan önkormányzati közigazgatás jövőképét vázolja fel, ahol kiemelt cél
elkötelezettség, a technológia nyújtotta előnyök jobb kihasználása a közszolgáltatások
nyújtásában, melynek révén az e-Közigazgatás hozzájárul ahhoz, hogy:




Az állampolgárok hétköznapi élete során nagyobb választási lehetőségük legyen,
személyre szabottabb módon vehessék igénybe a közigazgatás, oktatás, egészségügy,
társadalombiztosítás és adózás szolgáltatásait;
Egy modernebb jogi környezet és hatékony önkormányzat kialakításával javuljon a
helyi közigazgatás, az önigazgatás működés hatékonysága;
Erősödjön az állampolgárok demokratikus joggyakorlási lehetősége.

A hatékony működésre és szolgáltatás-orientáltságra irányuló átalakítások segítsenek abban,
hogy:






Az állampolgároknak és a vállalkozásoknak lehetősége nyíljon a személyre szabott
önkormányzati interakciók kiválasztására. Ennek a választási lehetőségnek a forrását
az új csatornák használatba vétele és az újraszabott, egyszerűsített szolgáltatások
elérhetővé tétele jelentik;
A civil szféra és az önkormányzati közigazgatás együttműködése javuljon;
Az állampolgárok és vállalkozások ügyeiket gyorsabban tudják intézni;
A köztisztviselők képesek legyenek magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani;
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A helyi politika szereplői jobban meg tudják jeleníteni a megcélzott eredményeket,
azok hatásait a gyakorlatban;
Az állampolgárok jobban átérezzék a demokratikus önigazgatás folyamatait, és
erősebben kötődjenek azokhoz.

5. Az Önkormányzat gazdasági programjának célkitűzései
5.1 A szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése
A Képviselő-testület 2010. évben döntött a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről. A KEOP
pályázat benyújtásához az elvi vízjogi engedélyes tervek elkészítésére, a BDL Kft
megbízására a januári testületi ülésen döntés született.
A város szennyvíztisztító telepe 30 éve épült, 1994-1995. években a telep fejlesztése valósult
meg, amely egyrészt a technológia felújítását, másrészt a kapacitás bővítését 2800 m3/d-re
jelentette. A kapacitás bővítését azt tette szükségessé, hogy a város szennyvízhálózat
fejlesztése létesítési engedélyt kaphasson. A telep jó tisztítási hatásfokkal működött, de
jelentős energia igénnyel. A megváltozott környezetvédelmi előírások miatt a technológia már
nem tudja teljesíteni az előírt szigorúbb határértékeket folyamatosan. Több alkalommal került
sor szennyvízbírság kiszabására, de a mértéke még nem volt jelentős. Az Önkormányzat
2007/2008. évben már nyújtott be pályázatot a tisztítótelep fejlesztésére, de az első fordulón
nem jutott túl. A tervezett projekt költsége 955 millió forint + áfa volt. A bírálatnál a 2800
m3/napos kapacitást túlzottnak ítélték és nem támogatták a beruházást. A telepre az átlagosan
beérkező szennyvíz 1500 m3/nap körüli.
A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának javítása a cél, megfelelni az előírt
határértékeknek, a szennyvízbírságok nélkül, jobb energiafelhasználással üzemeltetni a
telepet. A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös, a fejlesztés után az élővíz
szennyvíz-terhelése kisebb lesz. A Hármas-Körös NATURA 2000 terület, várhatóan a
határértékek szigorodnak A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő tisztító telepet
létesítünk. A hálózaton kis mértékű rekonstrukciót is meg tudunk valósítani. A jelenlegi
technológia a csapadékosabb időszakokban a telepre érkező nagy mennyiségű "szennyvizet"
nem tudja kezelni. Meg kell oldani a beérkező szennyvízmennyiség ingadozásából adódó
problémát - egy részt a telepi műtárgyakkal, vezetékekkel, másrészt a városon belüli
csapadékvíz bevezetésének kizárásával. Ez azt jelenti, hogy a csatornahálózaton elvégzendő
javításokkal, rekonstrukciós munkákkal az idegenvíz jelentősen csökkenthető, valamint a
lakosság ellenőrzésével, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba ne kerüljön esővíz bevezetés.
Az elkövetkezendő években (2011-2014) a költségvetésünket jelentősen megterheli a
beruházás. A beruházás költsége még nem ismert, várhatóan a három évvel ezelőtti
költséggel lehet számolni A pályázat elbírálása a következő évben várható. 2012-ben kell
megpályáztatni a létesítési engedélyes, kiviteli tervek elkészítését, a kivitelezési munkát.
2013-2014. évben történhet a kivitelezés. A beruházás 15 %-os önerőt igényel. A saját erő
forrása: kötvény és a víz- és csatornadíjakból elkülönített rekonstrukciós alap.
A belterület utcáin a Bánomkerti településrész kivételével kiépült a szennyvízcsatornahálózat. A csatorna bővítése gazdaságosan nem oldható meg, azon a település részen a
minimális rákötési arányt nem tudjuk elérni, így pályázatba nem kerül beépítésre.

20

5.2 Turisztika, idegenforgalom
5.2.1 A Liget Fürdő fejlesztése
A Fürdő fejlesztésének egy részét a már korábban említett termálenergia felhasználása a
fűtésrendszer korszerűsítésében jelentheti. A más részt a szálláshelyek bővítése és a kemping
felújítás is aktuálissá vált, de ennek megvalósításához kapcsolódóan még nem jelent meg
megfelelő pályázati konstrukció.

5.3 Hulladékhasznosítás korszerűsítése
5.3.1 Regionális Hulladékkezelő Mű:
A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd,
Szarvas, Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút)
valósult meg és az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1. napjával a létrehozott
Regionális Hulladékkezelő Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től.
Az hulladéklerakó mű környezethasználati engedélyét 2004 decemberében adta ki az I. fokú
környezetvédelmi hatóság. A határozatában rögzítette, hogy az I. depóniatérbe betölthető
tömör hulladék : 179.848 m3. A I. depóniatér élettartama: 13 év, azaz 2017. évben telik be. A
szakértők véleménye szerint 2014, 2015. év.
A II. depónia tér tervezésével, amely magába foglalja a 133. jelű régészeti lelőhely feltárását
is jelen cikluson belül foglalkozni kell.
A terület rendelkezésre áll.
A II. depónia megépítésével a védelmi övezet határa megváltozik.
A I. depóniatér betelésének ideje nagy mértékben függ a beszállított mennyiségtől, a
hulladékok fajtájától, mennyire gyűjtünk szelektíven. Javasolt a telepet fejleszteni,
megvalósítani a MBH-t.
A települési szilárdhulladék környezetkímélő, EU és a hazai jogszabályoknak megfelelő,
elhelyezése költségekkel járó feladat. Szükséges, hogy csupán a tovább már nem
hasznosítható
hulladék
kerüljön
hulladéklerakókban
elhelyezésre.
A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható hulladék kiválogatása, a komposztálás és a
vegyes hulladék mechanikai-biológiai kezelése (MBH) csökkenti a lerakásra kerülő hulladék
mennyiségét, ezen kívül az újrahasznosítás bevételt is jelent, így mind gazdasági, mind pedig
környezetvédelmi
szempontból
előnyös
technológiai
megoldások.
(az újrahasznosításra alkalmas hulladékok válogatása, bálázása, újrahasznosításra történő
alkalmassá tétele, a szelektíven gyűjtött biohulladékok komposztálása, a vegyesen gyűjtött
hulladék lerakás előtti mechanikai-biológiai stabilizálása (MBH),valamint más célra nem
hasznosítható hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása (deponálás).

5.3.2 Felhagyott hulladéklerakó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros,
Szarvas, Békéscsaba, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós
települések önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013
projekt megvalósítására, mely támogatást nyert. A Projekt elszámolható költségei összesen:
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1.525.991.604,- Ft. Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó rekultivációja
beruházási költsége: 103.955 eFt.
A megvalósítás 2011-2012. évben várható.

5.3.3 Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok
A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére”. A megvalósítás tervezett helyszínei: Szarvas,
Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsűd.
A projektben szereplő fejlesztések Gyomaendrődön:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, szelektívhulladék gyűjtő jármű, biokukák,
komposztáló és zöld konténerek beszerzése, valamint egy komposztaprító és forgatót,
homlokrakodót és egy targoncát, konténerszállító jármű. (testületi döntéstől függően)
A hulladékokat – a pályázat eredményétől függetlenül! - célszerű szelektíven gyűjteni, hiszen
a hulladékkezelő telepen válogatni sokkal drágább tevékenység, mint a keletkezés helyén.

5.4 Az ipari csarnok megvalósítása, üzemeltetése
A GYOMASZOLG Ipari Park KFT 2009 tavaszán – a park infrastrukturális fejlesztése
folytatásaként - kezdte el a DAOP-1.1.1/A-09-2009 pályázat inkubátorház létesítésre irányuló
előkészítését. Az előkészítést követően 2009. május 13-án Gyomaendrőd Város Képviselő
Testülete megtárgyalta és támogatta az inkubátorház létesítésére vonatkozó pályázást.
A pályázati anyag benyújtását követően 2009 szeptember 28-án kapta meg a pályázó a
DARFÜ támogató levelét, mely szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél –Alföldi
Operatív Program támogatási rendszerén belül a Gyomaendrődi Ipari Parkban Inkubátorház
létesíthető. (A beruházásra elnyert állami támogatás összege 132.645.000 Ft . A projekt teljes
költségvetése –miután az önrész 50% - a jelzett összeg duplája, azaz 265. 290.000 Ft.)
Az inkubátorház építésével kapcsolatos támogatási szerződést 2010. februárjában kötötte meg
a támogató és a pályázó. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a nyertes
vállalkozóval az építésre és kiviteli tervek készítésére vonatkozó vállalkozási szerződést 2010.
05. 25. –én kötötte meg a megrendelő. A rendkívüli csapadékos időjárás és az építési
területen uralkodó belvíz nehezítette az építést, ily módon mintegy másfél hónappal kitolódott
a befejezési határidő, azonban hatósági használatba vételi engedély kiadását követően akár
2011 áprilisában már kész fogadni betelepülőket a létesítmény.
Az inkubátorház csarnok épülete 1600 m² alapterülettel rendelkezik. A kubatúrában a porta
és az alapvető szociális helyiségeken kívül 9 üzemi helyiség létesült. Ezek alapterületei 80
m² -től - 356 m² -ig különbözőek. Az üzemi helyiségek többféle ipari tevékenység
befogadására képesek, azok mindegyike külön – külön egymástól függetlenül
megközelíthetők a csarnok-épület két végén elhelyezet ipari ajtókon keresztül. Az
üzemcsarnok bejáratai mellett kétnemű WC, dohányzó és takarítóeszköz tároló tervezett.
Ezek súlyponti helyen a munkahelyhez közvetlenül kapcsolódva biztosítják a szociális
feltételeket a munkavállalók számára.
Az iroda – szociális helyiség blokk elhelyezésére egy kétszintes épület létesült. Ez az épület
egy földszinti nyaktaggal kapcsolódik a csarnok épülethez. Természetesen a földszinten
helyezkednek el az öltözők és egyéb szociális helyiségek, amelyek a csarnok felől viszonylag
könnyen megközelíthetők. Az öltözők tartalmazzák a funkció ellátásához szükséges mobil
bútorokat. Ugyanezen épület emeleti szintjén hét - iroda jellegű - helyiség épült. A
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funkcióhoz kapcsolódó komfort biztosításához egy kis teakonyha is kialakításra került az
emeleti szinten.
A létesítmény udvarterében 12 személyautó számára készült parkoló. A kerékpárok tárolása,
továbbá a kommunális hulladékok gyűjtő fogadója is természetesen biztosított az udvari
térrészben. Nagyobb teherszállító járművek belső közlekedéséhez, illetve a kihajtáshoz
járműforduló útrész épült.
A beruházáshoz szükséges források
Főösszeg és főbb összetevők [Ft]:
- várható teljes költség
271.931.972,
- ebből a támogatás mértéke
129.750.000,
elszámolható saját erő
129.750.000, (DARFÜ által befogadott)
- egyéb saját erő
12.431.972.
A Gyomaendrődi Ipari Parkban létesített inkubátorház projekt fejlődéséről rendszeresen
adtunk tájékoztatást a médiumokban. A célkitűzések ismertetése, az építési beruházás kezdése
és egyéb aktuális információk országos, megyei, és a helyi (városi) lapokban egyaránt
megjelentek. Megyei és helyi lapokban történtek és a jövőben is folyamatosan történnek
hirdetések a létesítményben lévő üzemi és iroda jellegű helyiségek igénybevételi lehetőségére.
Az üzemeltető GYOMASZOLG Ipari Park KFT direkt marketinget is folytat a betelepítés
sikerességéhez. A kommunikációról a DARFÜ számára ciklusonként beszámolót készít. A
releváns információk folyamatos bővítése céljából az üzemeltető kapcsolatot tart más városok
települések inkubátorház üzemeltetőivel.
Jelenleg három cég jelzett az inkubátorházba történő betelepülésre szándékot. Egy cég 2011.
május, kettő 2011. júniusra tervezi a betelepülést. A területi igények pontosítása még nem
fejeződött be.
További két cég képviselőivel egyeztetések folynak a tárggyal kapcsolatban.
A megyében már működő és kellő üzemeltetői tapasztalatokkal rendelkező inkubátorházak
vezetői, valamint az érdeklődést tanúsító vállalkozások képviselői véleménye alapján felül
kell vizsgálni a gyomaendrődi inkubátorház pályázati szakaszban megállapított fajlagos
bérleti díjait. A bérleti díjak piaci viszonyokhoz (inkubátorházak piaca értendő) történő
csökkentése minden bizonnyal a recessziós folyamatok és a megyében kvázi egyszerre
megjelenő kínálatnövekedés miatt indokolt.

5.5 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
5.5.1 Közlekedési módok összekapcsolása
Dévaványa önkormányzatával közösen kívánunk pályázatot benyújtani az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Program (továbbiakban KözOP) 4. prioritására, a
"Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" című kiírásra.
A projekt eredményeként biztosítottá válhat az Észak-Békés megye ipari területeinek
csatlakozása a fő közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai
vasútállomásán kiépülő átrakodási lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari
területetek közúti kapcsolatának infrastruktúráját.
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5.5.2 Kerékpárút- hálózat fejlesztése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célkitűzései között szerepel a már meglévő
kerékpárút hálózat további bővítése, mivel a kerékpáros közlekedés igen meghatározó
szerepet tölt be a település életében. A fejlesztésre a következő pályázati lehetőségek keretein
belül nyílna lehetőség:
-

DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban
(belterület)

-

KÖZOP-3.2.0/C-08-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése (külterület)

5.6 Belvíz elvezetés és öntözés
5.6.1 Belvíz:
Gyomaendrőd városa egy kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező és ugyanakkor
komoly belvíz gondokkal küzdő kisváros. Az önkormányzat belvízvédelmi programokat
tervezett és valósított meg.
A település összesen 15 holtággal rendelkezik ezekből több a város belterületén, és több
külterületen. A holtágak a területek jelentős belvíz befogadói, ugyanakkor elöregedtek, belvíz
befogadói és ökológiai állapotuk leromlott.
A belvízrendezés I., II. és V. üteme megvalósult.
III. ütem (Békés megye 16 település pályázat) :
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” projektben három belterületi holtág tározó
kapacitásának helyreállításának munkáival szerepel, létesítési engedéllyel rendelkezünk.
Gyomaendrőd, Endrőd-Középső, Fűzfás-, és a Hantoskerti holtág, mint befogadók
fejlesztésére kaptunk támogatást DAOP -5.2.1/D-2008-0002 keretén belül. A
támogatásban 145.500 m3 iszapkotrás szerepel.
- a beruházás megvalósítása nem indult el, a közbeszerzési eljárásokat elindította a
konzorcium vezetője Kondoros. A kivitelezés egy éven belül megvalósul. A beruházás
Ft,
saját erő 37, millió forint.
A tervezett beruházással biztosítjuk a holtág belvíztározó kapacitásának, befogadó szerepének
növelését. Ez által a felszíni elöntések megakadályozását, a levezetési sebességek növelését.
A tározó kapacitás növelése biztosítja az aránytalanul nagy csapadékhullásból származó
lefolyó felszíni vizek zavartalan gravitációs befogadását, az átemelő szivattyúk vízhozama és
a holtágakat terhelő lefolyó csapadékhozam közötti különbségek kiegyenlítését.
IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a Társulat megbízásából
megtervezésre, engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep, a Társulattal közös
feladat az öblözet vízrendezésének megoldása.
VI. ütem
A vízjogi üzemeltetési engedélyt megszereztük.
A tartalma: Kecsegés-zug, Templom-, Soczó-, Bónom-, Pap-zugi holtágak medrének
iszapkotrása, ideiglenes zagyterek kialakítása, tápcsatorna kotrása, vízpótló műtárgy
(szivornya) építés, vízkivételi műtárgy (szivattyú) építés, összekötő csatornák kotrása, tiltók
építése.
A holtágak kotrásával 169.000 m3 iszap mennyiség keletkezik, mely közel 15 ha területen
kialakított iszapszikkasztón kerül ideiglenes elhelyezésre.
A holtágak és a hozzájuk csatlakozó összekötő csatorna kotrásával, a szivattyúk, szivornyák
építésével, vízutánpótlás biztosításával javul a vízminősége, a környezet ökológiai értéke, a
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külterület vízgyűjtőjeként is funkcionáló holtágak kapacitás növelésével a belvízkárok
csökkennek.
Jelenleg nincs pályázati lehetőség erre a beruházásra.
VII. ütem (Besenyszegi terület, Rácz Lajos utcai, Polányi utcai csatorna egy szakasza, Fő út
melletti záportározók):
az 5/2010.(I.28.) ÖM pályázatra nyújtottuk be a fenti műszaki tartalmú pályázatunkat, mely
támogatást nyert. A kivitelezés elkezdődött, befejezés 2011. szeptembere.
VIII. ütem:
a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a
belterületen levő holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és
mellékágainak felújítása, vízszállító képességük javítása.
A főgyűjtő csatornák fejlesztésével biztosítjuk az érintett a település alacsonyan fekvő
területeiről a csapadékvizek folyamatos, akadálytalan levezetését, az elmúlt időszakban
történt gyakori belvizek problémáinak, az általuk okozta károknak csökkenését. Ez a
beruházás jelentős külterületi területeket (mezőgazdasági területeket) is érint.

5.6.2 Öntözés:
Gyomaendrőd város kül- és belterületének a NAGYKUNSÁGI XIV-es ÉSZAKI fürt célterültére
irányuló átfogó környezetállapot javítás tervezési munkáit a Hidrokultúra Víz- és
környezetgazdálkodási Kft végezte.
A 2010. évi költségvetési rendeletünkben az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció
készítésére fedezetet biztosítottunk. Az terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, az
engedélyezési eljárás folyamatban van.
A vízpótlás kiépítési ütemei
A kiépítési ütemeket az elérhető anyagi forrásokhoz és az érdekviszonyokhoz igazodóan
tömbösítetten berendezendő területek vízigényéhez és a kettő kombinációjának racionális
összehangolásával célszerű rendelni.
Az I. ütem keretében kiépítésre kerülnének a Fűzfászugi vízkivétel teljes alépítménye, a teljes
elektromos háttér és egy egység gépészeti és elektromos berendezés, továbbá az É-1
főcsatorna 18. és 19. sz. ábrákon feltüntetett táblaszintű csatornái.
A további táblaszintű csatornák az I. ütem pontosításával egyidejűleg kerülnének
meghatározásra. Tartalékként indokolt a „fennmaradó státuszú” Fűzfászugi provizórium
szivornya csövének és hullámtéri kapcsolatának üzemképessé tétele.
Az I. ütem továbbfolytatása, valamint a Boldisháti vízigény kielégítésének vízátadási pontja
több nyomvonal variáns lehetőségét veti fel.
A II. ütem keretében kerülnek kielégítésre minden további, Gyomaendrőd közigazgatási
területén elhelyezkedő öntözési igények, melyhez szükséges az 1,0 m3/s teljesítményű
gépészetet az I. ütemben megvalósított vízkivételi műbe beépíteni. Ezen ütem keretében
indokolt a szivornya kapacitás bővítése és az úgynevezett tájképi híd megépítése a Fűzfászugi
holtágon. A nyomvonal variánsoktól függően épülnének ki az I. ütemhez kapcsolódó további
hálózati elemek.
A 0,4 m3/s teljesítményűre előirányzott, önálló Kisfoki vízkivétel kialakításának és a DécsiPáskum vízellátásának megoldása a fórumon igényként fogalmazódott meg.
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A III. és IV. ütem az örménykúti és csárdaszállási vízátadásokat tenné lehetővé, a hálózati
kapcsolat megalkotásával és a vízkivétel teljes kiépítésével. Előfeltétele a beruházási és a
vízhasználati költségek megosztása.
Belvízrendszer fejlesztése:
Gyomaendrőd Hármas-Körös bal oldalára eső, fejlesztés tárgyát képező célterületének
környezetállapot javítása nem nélkülözheti a mezőgazdasági termelésének szerkezete
alapvetően meghatározó belvízrendszer fejlesztést.
A vízgazdálkodás fejlesztési beavatkozások megvalósítása során cél: a szélsőséges
hidrometeorológiai helyzetből eredő károsítás mérséklése. Ezen belül a vízrendezési
beavatkozások célja a belvízkár elleni védelem lehetőségének megteremtése, különös
tekintettel a célterületet külső vízgyűjtőről érkező hatások mérséklésére!
A vízrendezési és öntözési fejlesztésekre alapozott termőföld minőségvédelmi feladatok
végrehajtásával, javulnak a mezőgazdasági termelési egységen, a táblán belüli termőhelyi
feltételek, amelynek során cél a vízháztartás szabályozásával és a talajadottságokból eredő
inhomogenitás csökkentésével a kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságok
megváltoztatásával a talaj termékenységének megőrzése, növelése.
Az előirányzott feladatok és azok nettó költsége
A vízgazdálkodás fejlesztést során
az öntözésfejlesztés keretében a tervezett közcélú vízellátó, vízszétosztó művek
(56.064 km, vízkivétellel és a hozzájuk tartozó
műtárgyakkal) tervezett költsége
2.898.000 eFt
a vízrendezés keretében
- a felújítandó művek (51.600 m) költsége
- az átépítendő-bővítendő művek (9.900 m) költsége
- a fejlesztendő művek (32.750 m) költsége
mindösszesen:

56.760 eFt
55.638 eFt
465.050 eFt
3.475.448 eFt

A megvalósítás tervezésének menete
- elvi vízjogi engedély megszerzése
- hatósági döntéseknek megfelelő további dokumentációk: előzetes vizsgálatok,
talajvédelmi terv, stb.
- pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány
- Létesítési vízjogi engedélyezési műszaki dokumentáció
- Létesítési vízjogi engedélyezési eljárás és annak szakági egyeztetései
- Ajánlatkérési műszaki dokumentáció
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Gyomaendrőd, 2011. március 24.
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős
ítélet
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Hulladéklerakó köré az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezet miatt, a bejegyzéssel
érintett ingatlan tulajdonosok által indított kártalanítási perben a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számon
jogerős ítéletet hozott. Az ítéletben – ami az előterjesztés mellékletét képezi - a bíróság adásvételi szerződést hozott
létre a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a
hulladéklerakóban tulajdonos önkormányzatok és ezen ingatlanokban tulajdoni hányaddal rendelkező felperesek
között. Az ingatlanok vételárát a következőképpen határozta meg:
0130/14 hrsz: 32.950.000- Ft,
0133/10 hrsz: 5.090.000- Ft,
0130/21 hrsz: 9.440.000- Ft.
A bíróság ezen felül 27.098.307- Ft összegű kártalanítás, 3.500.000- Ft perköltség és 700.000- Ft összegű
fellebbezési eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat.
Ezek a költségek az önkormányzatokat a Gyomaendrődi Hulladéklerakóban fennálló tulajdoni hányaduk arányában
terhelik.
A költségek részletes megbontását az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza, mely alapján
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 26.650.701- Ft megfizetésére köteles.
2011. március 9-én az alperes önkormányzatok által létrehozott Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás társulási ülést tartott, melyen a következő döntések születtek:
- a társulás nem kíván a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni az döntés felülvizsgálata tárgyában,
- a képviselő-testületek márciusi ülésükön megjelölik a rájuk eső költségek forrását,
- a társulás megbízza Várfi András polgármestert a megvételre kötelezett ingatlanok vételára kifizetésében való
közreműködéssel,
- a társulás felkéri Dr. Zolnai Krisztina ügyvédet, hogy vizsgálja meg, terhel-e valakit felelősség a megállapított
kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatban.
Ezekben a kérdésekben az alperes önkormányzatok képviselő-testületeinek is dönteniük szükséges.
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében (6. melléklet
Hulladéklerakó perköltség Gye-re eső rész előirányzat) 54.000.000. Ft-ot tervezett be a védelmi övezet bejegyzése
miatt indított kártalanítási per költségeire.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.

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

A Bizottság az 1. és 4. döntési javaslatot nem fogadta el.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a 2. és
3. döntési javaslat elfogadását.

1. döntési javaslat
"Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6.
számú kártalanítás megfizetése iránt indított perben hozott ítéletét, nem kezdeményezi annak felülvizsgálatát a
Legfelsőbb Bíróságnál.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének terhére (Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet,
Hulladéklerakó perköltség Gye-re eső rész előirányzat, 54.000.000. Ft.) biztosítja a Gyomaendrőd külterület 0130/14
hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokból Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető 3383/10.000
tulajdoni hányad vételárát, illetve a kártalanítás, a perköltség és a fellebbezési eljárási költség ráeső részét,
összesen 26.650.701,- Ft összegben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza a Gyomaendrődi Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás elnökét, Várfi András polgármestert, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10
hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanok vételárának kifizetési eljárásában – a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6.
számú ítélet alapján – közreműködjön.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási perben hozott jogerős ítélet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gyomaendrődi Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítéletében megállapított
kártalanítási kötelezettség tovább hárítása, valamint az ezzel kapcsolatos felelősség megállapítása miatt, peres
eljárást kíván kezdeményezni, melynek előkészítésével és vitelével a Darázs és Társai Ügyvédi Irodából Dr. Zolnai
Krisztina ügyvédet bízza meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Védelmi övezet perhez kapcsolódó költségek
Megnevezés
Megvásárlandó területek
0130/14 hrsz.
0133/10 hrsz.
0130/21 hrsz.
Kártalanítás
Perköltség
Fellebbezési eljárási költség
Mindösszesen:

Összeg (Ft)
47 480 000
32 950 000
5 090 000
9 440 000
27 098 307
3 500 000
700 000
78 778 307

Önkormányzatokat terhelő költségek (Ft-ban)
Megnevezések
Tulajdoni hányad (%)
Megvásárlandó területek
Kártalanítás
Perköltség
Fellebbezési eljárási költség
Összesen

Csabacsüd Hunya
Örménykút Kardos
4,63
1,75
1,24
1,82
2 198 324 830 900
588 752
864 136
1 254 652 474 220
336 019
493 189
162 050
61 250
43 400
63 700
32 410
12 250
8 680
12 740
3 647 436 1 378 620
976 851 1 433 765

Szarvas
Gyomaendrőd Csárdaszállás Kétsoprony Kondoros Összesen
39,09
33,83
1,20
3,27
13,17
100,00
18 559 932
16 062 484
569 760
1 552 596 6 253 116
47 480 000
10 592 728
9 167 357
325 180
886 115 3 568 847
27 098 307
1 368 150
1 184 050
42 000
114 450
460 950
3 500 000
273 630
236 810
8 400
22 890
92 190
700 000
30 794 440
26 650 701
945 340
2 576 051 10 375 103
78 778 307

29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. március 17-én kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselőtestületéhez, a kérelem késedelmes benyújtása ellenére kérte a soron kívüli előterjesztését. Kérelmében jelezte,
hogy a múlt év novemberében ismertetett Rövid-és Középtávú Fejlesztési tervben felsorolt fejlesztési, felújítási
elképzelések közül az alábbiak megvalósítása a zavartalan működés biztosítása érdekében szükségessé vált:
Vegyszeradagoló automata külső és belső medencékhez. Árajánlat szerinti költsége 5.000 E Ft
A kempingben található vizesblokk felújítása ajánlat szerint kb. 15.000 E Ft
A Fürdő területén 45 fős szállás megvalósításához építési engedélyterv elkészítése kb. 9.000 E Ft értékben.
A Fürdő ügyvezető igazgatója kéri a T. Képviselő-testületet a szükséges forrás biztosítására.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletében konkrét forrást nem különített
el a Fürdő fejlesztésére, ugyanakkor a 6/a mellékletben szerepelteti azon tételek között, melyre fokozott figyelmet
kíván fordítani. A forrás kijelölése nélküli célkitűzések között 49.600 E Ft került meghatározásra ezen feladathoz
kapcsolódóan.
2011. március 22-én a Pénzügyi Bizottság ülésén a Fürdő ügyvezető igazgatója a soron kívüli előterjesztést azzal
indokolta, hogy a benyújtott kérelmében szereplő tételek közül a Fürdő biztonságos működtetése érdekében a
vegyszeradagoló megjavítását halaszthatatlannak tartja.
Kockázatelemzés:
A, Forrást nem biztosít a Képviselő-testület
Hátránya:
zavartalan működés veszélybe kerülhet, felelősség kérdése (vegyszeradagoló automata)
a vizesblokk felújításának elmaradása esetlegesen a kempingbe látogatók számának csökkenését,
stagnálását okozhatja
a szálláshely megvalósításához amennyiben nem rendelkezik a Fürdő építési engedélytervvel nem nyílik
meg a lehetősége pályázat benyújtására
Előnye:
kötvényállomány nem csökken, hiszen egyedüli forrásként jelen pillanatban ez áll a Képviselő-testület
rendelkezésére
a gazdasági társaságok átalakítása során megvalósuló új szerkezet esetlegesen a felújítás vonatkozásában
egyéb lehetőségeket is biztosíthat a Kft. számára
B, Forrást biztosít a Képviselő-testület
Hátránya:
az önkormányzat 2011. évi költségvetésében nincs ezen célra forrás kijelölve, forrásként a kötvény jelölhető
meg, ugyanakkor a vegyszeradagoló beszerzésére való felhasználása ezen forrásnak nem felel meg a
kötvényfelhasználás feltételének
Előnye:
vegyszeradagoló alkalmazásával biztonságosabb a Fürdő működtetése
a vizesblokk felújítása, illetve majdan egy szálláshely kialakítása többletbevételhez juttathatja a Fürdőt
A Pénzügyi Bizottság a kérelem napirendről való levételét javasolta. Az indokok között szerepelt többek között:
vegyszeradagoló alkalmazását jogszabály nem írja elő, illetve a beszerzésre vonatkozó árajánlat tartalmát
sem ismerik
a megjelölt felújítási és fejlesztési igények mögött nem olvashattak konkrét árajánlatokat
célszerűnek látják megvárni a gazdasági társaságok átalakítását
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A vegyszeradagolóra vonatkozó árajánlat a Fürdő rendelkezésére áll, így ez az anyag az előterjesztés mellékletét
képezi. A 2010. december 10-én adott árajánlatban a berendezés nettó költsége beszerelési díjjal együtt 4.510 E Ft.
Amennyiben a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató javaslata alapján úgy ítéli meg, hogy a vegyszeradagoló
beszerzése nem halasztható, úgy javasoljuk, hogy a költséget előlegezze meg (kölcsönt biztosítson) és egyidejűleg
utasítsa az ügyvezetőt, hogy az áprilisi testületi ülésre tegyen jelentést a Felügyelő Bizottság véleményével
egyetemben arról, hogy milyen belső intézkedésekkel biztosítható a megelőlegezett 4.510 E Ft megtérülése a
tulajdonos részére. A jelentés alapján a Képviselő-testület a pénzeszköz esetleges végleges átadásáról az áprilisi
tesületi ülésen hozhat döntést.
Álláspontunk szerint a kérelemben szereplő vizesblokk felújítására és a szálláshely építési engedélytervére kalkulált
összeg alapos alátámasztása szükséges. Szükségesnek látjuk, hogy ezen két fejlesztési elképzelést konkrét
előkészítő dokumentumok alapján a Felügyelő Bizottság és a szakértő bizottságok megvizsgálják, tárgyalják. A
dokumentumok és a bizottsági vélemények alapján legkorábban az áprilisi ülésén tud dönteni a Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A véleményező bizottság elegendő dokumentum és
információ hiányában javasolja a döntés elnapolását.

1. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. felújítási, fejlesztési kérelmét leveszi
napirendről, a döntést a gazdasági társaságok átalakításáig elnapolja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye (vegyszeradagoló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vegyszeradagoló beszerzésére megelőlegezi
(kölcsön formájában) a Liget Fürdő Kft. részére a 4.510 E Ft-ot. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót
a megtérülésre vonatkozó javaslat kidolgozására és az áprilisi testületi ülésre történő beterjesztésére, valamint a
testület felkéri a Fürdő Felügyelő Bizottságát a megtérülésre vonatkozó javaslat felülvizsgálatára.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vodova János
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. 2011. évi fejlesztési, felújítási igénye (vizesblokk felújítása, szálláshely engedélyterv)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Fürdő ügyvezető igazgatóját, hogy a
Kemping vizesblokkjának felújítására és a szálláshely kialakításához szükséges engedélytervre vonatkozó
árajánlatokat és szükséges dokumentumokat készítse elő és a Képviselő-testület áprilisi ülésére a Felügyelő
Bizottság és a szakértő bizottságok véleményével alátámasztva terjessze be.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 28.
Felelős: Vodova János
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Csatlakozás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal gesztorságával megvalósuló
közös földgáz beszerzéshez
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Önkormányzat a gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése, az önkormányzati szektor és
intézményei érdekérvényesítő képességének növelése, valamint a mindennapi működési költségek csökkentése
érdekében az elmúlt két évben közös földgáz beszerzést folytatott le. Békés Megye Képviselő-testülete 2011.
február 11.-i ülésén 19/2011. (II.11.) KT.számon hozott határozatában ismét elrendelte a Békés Megyei
Önkormányzat és Intézményei által felhasznált földgáz energiahordozó központosított beszerzésének lefolytatását a
2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő gázévre. A határozat értelmében a Békés Megyei Önkormányzat a
földgáz energia beszerzését partneri együttműködéssel, konzorciumi keretek között kívánja véghezvinni, melybe
Békés megye beszerzésben érdekelt települési önkormányzatait, önálló gazdálkodású intézményeit, többcélú
kistérségi társulásait, a Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló intézményeket kívánja bevonni.
A konzorciumhoz való csatlakozási szándékot és a beszerezni kívánt földgáz mennyiségére vonatkozó
adatszolgáltatást 2011. március 4-ig kellett megtenni a Békés Megyei Önkormányzat felé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt két évben is részt vett a közös földgáz beszerzésben. Tekintettel az
ennek során szerzett pozitív tapasztalatokra, a jelentkezésre nyitva álló rövid időre, valamint Nagy Sándor
energetikus véleményére – mely az előterjesztés mellékletét képezi -, Gyomaendrőd Város Polgármestere jelezte az
önkormányzat csatlakozási szándékát és megtörtént a szükséges adatszolgáltatás is.
Természetesen a csatlakozási szándékot Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének is ki kell nyilvánítania és jóvá
kell hagynia a közös földgáz beszerzésben való részvételre irányuló szindikátusi szerződés tervezetét, mely a
határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.
Kockázat elemzés:
A közös földgáz beszerzési eljárásban való részvétel nem jár semmiféle hátránnyal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata számára. Az előnyei viszont jelentősek:
Az önkormányzat és intézményei földgáz igénye a 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő gázévre
vonatkozóan 432.568 m3 . Nagy Sándor energetikus szakvéleményéből kiderül, hogy az elmúlt fél évben a gáz
átlagos piaci ára nettó 75 Ft/m3 volt. Ezzel számolva a 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő gázévre az
önkormányzat és intézményei által igényelt gázmennyiség nettó értéke 32.442.600-, Ft (ehhez jön még a
szakvélemény alapján a nettó 30-35 Ft/ m3 rendszerhasználati díj). Ez az érték meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt, tehát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a földgáz beszerzésére
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A beszerzés értékének 1-1,5 %-a a közbeszerzési szakértő munkadíja, az
ajánlattételi felhívás közzétételének díja 180.000-, Ft, továbbá hirdetményt kell közzé tenni az eljárás eredményéről
is. Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyedüli ajánlatkérőként folytatná le a közbeszerzési eljárást,
ezek a költségek (kb.: fél millió forint) kizárólag őt terhelnék. Természetesen a közös földgázbeszerzésnek is vannak
költségei, melyet a résztvevők az igényelt gázmennyiség arányában viselnek. A tavalyi évben Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és intézményei 410.627 m3 földgázt igényeltek a közös gázbeszerzés során, és a közös
közbeszerzés költségéből az önkormányzatot bruttó 90.813-, Ft terhelte, ami lényegesen kevesebb, mintha egyedül
folytatta volna le az eljárást.
További előny, hogy a közös beszerzés során igényelt hatalmas gázmennyiség miatt az ajánlattevők valószínűleg
alacsonyabb áron adják a földgáz köbméterét, mintha Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyedüli ajánlatkérőként
járna el.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy
- csatlakozzon a 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő gázévre
vonatkozó közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, továbbá
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- hagyja jóvá a határozati javaslat mellékletét képező szindikátusi
szerződés tervezetét és hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására,
valamint a közös földgáz beszerzés ügyében való eljárásra.

Döntési javaslat
"Csatlakozás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal gesztorságával megvalósuló közös földgáz beszerzéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz
beszerzésre irányuló szindikátushoz, továbbá
jóváhagyja a határozati javaslat mellékletét képező szindikátusi szerződés tervezetét és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására, valamint a közös földgáz beszerzés ügyében való eljárásra.
SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS
Alulírott Önkormányzatok, önkrományzati intézmények, önkormányzati kistérségi társulások (a továbbiakban jelen
megállapodásban: „Önkormányzatok”) ezennel – energia beszerzési feladataik összehangolása céljából – a Békés
Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: „Gesztor”) koordinálása mellett az alábbi együttműködési megállapodást
(Szindikátusi Szerződés) kötik:
I.
Előzmények
I.1. A Gesztor, mint területi önkormányzat olyan helyi önkormányzat, mely kiemelten kezeli többek között a települési
önkormányzatokkal való társulások megszervezését, érdek-összehangolási célból és elősegíti a helyi
Önkormányzatok együttműködését, fejlesztését és működési feladataik hatékonyabb megvalósulását.
I.2. A Gesztor az előzőekben jelölt feladatok ellátásával kapcsolatosan saját tevékenységében nyomon követi az
Önkormányzatok működésével kapcsolatos külső (főként gazdasági és társadalmi) környezet alakulását és vizsgálja
azokat a területeket, melyek terén az Önkormányzati együttműködés eredményesen fejleszthető. A Gesztor érdekelt
az együttműködéssel kapcsolatos kezdeményezések megszervezésében. Ezen keretek között a Gesztor
megvizsgálta a földgáz (a továbbiakban: energia) közös beszerzésére vonatkozó térségi együttműködés
lehetőségeit. A Gesztor jelen Szindikátusi Szerződés alapján előkészítette és kialakította azokat a jogi kereteket,
melyek a közös energia beszerzés előkészítése és lebonyolítása feltételeit képezik.
I.3. Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy fenntartsák és javítsák a működésükkel érintett megye gazdasági
környezetét. Ennek keretében érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik energia-beszerzési feltételeit
optimalizálják, összehangolják és ezáltal csökkentsék működési költségeiket.
I.4. A fentiek alapján Felek megállapítják, hogy az energia felhasználással kapcsolatos fentiekben írt céljaik
összhangban állnak és közösek. Erre tekintettel érdekeltek abban, hogy közösen megvizsgálják az energia
felhasználással kapcsolatos kérdéseket és együttműködjenek a liberalizált energia piacon a közös összefogással,
piacszervezéssel kialakítható előnyök elérése végett. Az együttműködés az energia igények kielégítésére irányuló
közös beszerzési tevékenységek lehetőségeinek elemzésére, felkutatására és az abból adódó előnyök
kihasználására is irányul. A Felek előzetesen is vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező,
összehangoltan fellépő fogyasztók és fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket (így gazdasági
előnyöket) érhetnek el, mint egy-egy kisebb fogyasztó, vagy fogyasztói közösség.
I.5. Felek lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a közös energia
beszerzéshez - csatlakozzanak más Önkormányzatok, vagy ezek intézményei és kistérségi társulásai is, ha ezen
alanyok közbeszerzési szempontból ajánlatkérőnek (un. klasszikus ajánlatkérőként) minősülnek és ha elfogadják
magukra nézve kötelezőnek a jelen szindikátusi szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia
beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Félnek
minősülnek. A csatlakozásra jelen Szindikátusi Szerződés aláírását követő 5. napig van lehetőség a mellékelt
csatlakozási nyilatkozattal.
II.
Együttműködés célja
II.1. A Felek jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja: közös energia
beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek a meghatározása, az energia
beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállat
kötelezettségek meghatározása. A jelen Szindikátusi Szerződés kiterjed az Önkormányzatok, az önkormányzati
kistérségi társulások és az önkormányzatok fenntartásában lévő intézményeik (ha az Önkormányzat nyilatkozatából
más nem következik, akkor az önálló jogi személyiségű intézmények csatlakozási nyilatkozattal jelölik meg a saját
fogyasztási helyeiket és vállalnak kötelezettséget, a jelen Szindikátusi Szerződésben írtak elfogadására) 0-100 m3/h
teljesítményű földgázfogyasztási helyeikre, továbbá az általuk külön megjelölt más 100 m3/h feletti teljesítményű
földgázfogyasztási helyekre is. Kiterjed továbbá a jelen Szindikátusi Szerződéshez – az I.5. pont alapján - csatlakozó
további Felek által megjelölt földgáz felhasználási helyekre is.
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II.2. A Szindikátusi Szerződés további célja, a közös energia beszerzés során olyan feltételek megteremtését jelenti,
melyek elősegítik az energia beszerzésére Felek által fordított várható költségek csökkentését, a korábbi közös
beszerzés során elért költségszint megtartását. Ebből a célból és az együttműködés teremtette lehetőségeket
kihasználva, a közös energia beszerzés során – a Felek fogyasztási kapacitásának és energia felhasználásának
összességében rejlő lehetőségeket kihasználva, ezekhez mérten előnyös szerződési és ármeghatározási feltételek
elérése érdekében – a Felek együttesen, a Gesztor által összehangoltan kívánnak fellépni.
II.3. A Felek a Szindikátusi Szerződés II.1 és II.2 pontjaiban meghatározott cél érdekében jóhiszeműen
együttműködnek egymással és minden szükséges döntés meghoznak ill. intézkedést megtesznek, továbbá
elkövetnek azért, hogy az ott meghatározott cél megvalósuljon.
II.4. A Felek – mint mindannyian a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban „Kbt.”) hatálya alá
tartozó klasszikus ajánlatkérők - a közös energia beszerzés érdekében, teljes ellátás alapú, földgáz energia
beszerzésére (megvásárlására) irányuló energia beszerzési társulást hoznak létre a Gesztor koordinálásával jelen
Szindikátusi Szerződés tartalma szerint.
III.
Közös energia beszerzés
III.1. A Felek a Gesztor közreműködésével a 0-100 m3/h teljesítményű, továbbá az ezeken felül is általuk megadott
saját és intézményi felhasználási helyeik esetében (jelen Szindikátusi Szerződés időtartama alatt) közös
közbeszerzési eljárást írnak ki (a továbbiakban: pályázat) az energia (földgáz) beszerzéseik vonatkozásában. A
közös közbeszerzési eljárás együttesen, az összes gázigény vonatkozásában kerül kiírásra, a 2011-2012-es gázév
(gázév a 2011. július 01. és 2012. június 30. közötti időszak) időszakára. A közös eljárás során olyan feltételek
biztosítására is törekedni kell, mely lehetővé teszi a Félnek minősülő Önkormányzatok közigazgatási területének
lakosai - mint földgázfogyasztók - számára egy kedvezményes gázellátás lehetőségét, a kedvezmény mértékének
az adott felhasználási helyen érvényes mindenkori egyetemes szolgáltatási ár mértékéhez kell viszonyulnia.
III.2. A közös energia beszerzési pályázatot a Felek, mint ajánlatkérők együttesen, a Kbt. rendelkezései szerint
közösen lefolytatott közbeszerzés keretében bonyolítják le akként, hogy az adott Fél, vagy közbeszerzésre
kötelezett intézménye külön-külön lesznek szerződő felei az eljárás alapján megkötött szerződéseknek. A
közbeszerzés során Felek a Gesztort hatalmazzák fel arra, hogy nevükben és megbízásukból eljárjon, azaz a
Gesztor a saját maga és a többi Fél nevében folytatja le az eljárást és jár az eljárás során. A közös közbeszerzést a
Felek a Gesztor 135/2009. (V. 22.) KT. sz. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzata szerint bonyolítják le
(a közbeszerzési szabályzat jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi), így a Felek, mint
ajánlatkérők alávetik magukat ezen eljárási szabályok alkalmazásának a jelen Szindikátusi Szerződés alapján
folyatott közbeszerzés során. A Felek a közbeszerzési eljárássukkal kapcsolatos döntések meghozatalára Gesztor
közbeszerzési bizottságát hatalmazzák meg (a továbbiakban: „Bizottság”). A közbeszerzés során hozott döntések
előkészítésében a Felek képviselői mint szakmai előkészítők részt vehetnek. Felek felhatalmazzák a Bizottságot a
közbeszerzés során hozott valamennyi döntésre, az ajánlatok nevükben való elbírálását is beleértve. A
közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával a Felek a Gesztort bízzák meg.
III.3. A Felek – mint ajánlatkérők ill. azok képviselői – jelen okirat aláírásával felhatalmazást adnak a Bizottságnak
arra, hogy a Szindikátusi Szerződés alapján írja ki (ennek során határozza meg az eljáráshoz választott eljárási
formát), bonyolítsa le a közös energia beszerzési eljárást, továbbá az ajánlattevők vonatkozásában határozza meg a
részvételi, alkalmassági és ajánlati feltételeket, az értékelés szempontjait tekintettel arra, hogy a pályázatban az
ajánlatkérők által megadott összes és teljes mennyiségre együttesen lehet csak érvényes ajánlatot tenni (azaz a
gazdasági hatás együttes ajánlatnál várható kedvezőbb feltételeit tekintve részajánlattételre nincs lehetőség). A
Gesztor közbeszerzési bizottsága ezen felhatalmazás alapján, jelen Szindikátusi Szerződés keretei között vállalja az
eljárás lebonyolítását.
III.4. A Gesztor közbeszerzési szabályzata szerint meghatározza és megbízza az eljárás előkészítésében és
lebonyolításában résztvevő személyeket – így az összes résztvevő szervezet által delegált személyeket is - és
javaslatot tesz az eljárás eredményére a döntésre jogosult Bizottságnak. A Gesztor a közös energia beszerzés és a
pályázat jogi és szakértői támogatására szakértőt vesz igénybe. A Gesztor által felkért szakértő (a továbbiakban:
„Szakértő”) a Kovács Ügyvédi Iroda (4026 Debrecen, Darabos u. 37. sz.). A Szakértő a Gesztorral megkötött
szerződés alapján biztosítja a Gesztor által a jelen Szindikátusi Szerződés szerint vállalt feladatok támogatását - a
jogi és szakmai tanácsadást is beleértve - és igény esetén biztosítja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges hivatalos
közbeszerzési tanácsadói közreműködést is.
IV.
Kötelezettségvállalások
IV.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy gázigényüket jelen Szindikátusi Szerződés keretei között lebonyolított
közös közbeszerzéssel elégítik ki és egymással a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában
megosztják a pályázatból származó előnyöket. Felek kötelezik magukat az eljárásban való részvételre és az eljárás
eredményeként a Bizottság által elfogadott szerződések IV.2. pont szerinti megkötésére a jelen Szindikátusi
Szerződés mellékletében jelölt felhasználási helyeik vonatkozásában (a felhasználási helyeket a Felek által a
gesztor részére teljesített adatszolgáltatásban megadott felhasználási helyek jelentik, mely adatszolgáltatás képzi
jelen Szindikátusi Szerződés mellékletét).
IV.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy aláírják az eléjárás nyertesével az eljárás eredményeként elfogadott, az
ellátásukra vonatkozó energia beszerzésére (megvásárlására) vonatkozó szerződéseket. A Felek kötelezik magukat
arra, hogy a szerződéskötés előfeltételeként a 2011-2012-es gázév kezdetére (azaz 2011. július 01. napjára)
gondoskodnak eddigi energia ellátási (földgázvásárlási) szerződéseik megszüntetéséről és kötelezik magukat a
megszűnés időpontját követő naptól az új energia ellátási szerződések megkötésére a közbeszerzési eljárás
eredménye szerint.
IV.3. A Felek kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással az
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eljárás lebonyolításában, a szerződéskötésben, és a lehető legteljesebb mértékben segítik a Gesztort az eljárással
kapcsolatos feladatokban. Ennek alapján kötelezettséget vállalnak az eljárás lebonyolításához adatszolgáltatásra,
mely legalább a következő adatok szolgáltatását jelenti:
földgáz felhasználási hely pontos címe (postai irányítószáma, település neve, utca elnevezése és házszáma),
földgáz felhasználási hely azonosító száma (POD szám),
földgáz felhasználási helyet használó intézmény megnevezése,
földgáz felhasználási helyen felszerelt gázmérő m3/h értékű kapacitása (a 100 m3/h teljesítményt elérő, vagy
meghaladó gázmérők esetében a 2011-2012-es gázévre lekötött kapacitás nagysága m3/h értéken),
földgáz felhasználási hely tervezett gázigényének mértéke a 2011-2012-es gázévre gnm3 értéken, a
mennyiség tervezett havi megoszlásával.
A jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges további adatszolgáltatásra a Gesztor
felhívása szerinti módon és időben Felek kötelezik magukat. A Felek jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazzák - a
közös energia beszerzéshez kötött célból - a Gesztort a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség
esetén azok továbbítására.
IV.4. A Gesztor – a Szakértő és Gesztor munkatársainak közreműködésével - az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a
közbeszerzési neljárás lebonyolítása során:
1.
Az eljárás időbeli ütemtervének kialakítása
Az eljárás lebonyolítás menetrendjének, feladatainak és eljárási határidőknek a figyelembevételével a Bizottság a
Szakértő közreműködésével egy – az egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó - ütemtervet határoz meg,
amelyet a törvényi rendelkezések figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok
teljesítéséről. A Bizottság felelős személyt jelöl ki, aki a Szakértő közreműködésével szakmailag támogatja az egyes
fázisokat, feladatokat.
2.
Az eljárás lefolytatáshoz szükséges információigény meghatározása
A Bizottság a Szakértő közreműködésével meghatározza az eljárás lebonyolításához szükséges a jelen
Szindikátusi Szerződés IV.3. pontjában meghatározott adatokon esetlegesen túlmenő további információigényt,
amelyet Önkormányzatok részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal.
3.
Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság a Szakértő közreműködésével az adatok előzetes értékelését
követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az
ajánlatkérési stratégiát.
4.
Eljárási feltételek meghatározása
A Bizottság a Szakértő közreműködésével az Önkormányzatok fogyasztási szokásait figyelembe véve az
ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az
eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, a részvételi és alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel
és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt.
5.
Szakmailag megalapozott részvételi és ajánlattételi felhívás elkészítése
A Bizottság a Szakértő közreműködésével a fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének
birtokában elkészíti a részvételi és ajánlattételi felhívást.
6.
Az eljárás lebonyolítása
Az eljárás lebonyolítása korrekt átlátható és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek mellett
történik, várhatóan tárgyalásos eljárásban, lehető legkedvezőbb feltételek elérése érdekében (tárgyalásos eljárási
mód alkalmazásának feltételeként a Kbt. szabályai szerint a Felek rögzítik, hogy az ajánlatkérők száma,
energiafelhasználásuk jellemzői, a rendszerhasználat sajátossága, továbbá az ezekhez kapcsolódó szerződéses
feltételek nem teszik lehetővé a szerződéses ellenszolgáltatás előzetes és átfogó mindenre kiterjedő
meghatározását).
7.
Eredmény értékelés
Gesztor közbeszerzési szabályzata alapján az eljárás értékelésére és döntés előkészítésre feljogosított bizottság az
eljárás lebonyolítását követően a Szakértő közreműködésével egy vezetői riportot készít el, amely tartalmazza az
eljárás lebonyolításának értékelését, ajánlatok számát, ajánlatok értékét, a tárgyalások eredményét, valamint
prezentálja a várható éves költséget a Bizottságnak.
V.
Díjazások és elszámolások
V.1. Felek megállapodnak abban, hogy a pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában
felmerülő költségeiket maguk viselik.
V.2. A közös energia beszerzési pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Gesztor megelőlegezi. A
pályázattal kapcsolatosan a Gesztornál felmerülő költséget (mely áll a 2.400.000+Áfa HUF összegű
szakértői, tanácsadói díjból és a Gesztor alkalmazottainak munkabér és közteher ráfordításából az eljárás
előkésztésében, lefolytatásában és a szerződéskötésben végzett tevékenység után összességében 1 alkalmazott
részéről 4 havi közreműködést meghatározva bruttó 1 093 728 HUF költségen) a Felek az eljárásban a gázévre
megadott tervezett mennyiségek gnm3-nek megfelelő - saját és intézményeik gázfogyasztásának - arányban viselik.
Megtérülő költségnek számít az a költség, mely a pályázat során a részvételi és ajánlattételi dokumentáció
értékesítéséből befolyik. A Gesztor e dokumentációk értékesítéséből befolyó bevételt a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére fordítja. Az eljárás lebonyolításával kapcsolatos
költségeiket Felek utólagosan, az eljárás befejezését (lezárulását) követő 30 napon belül számolják el és fizetik meg
az azt megelőlegező Gesztornak.
VI.
Záró rendelkezések
VI.1. Ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen,
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hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész
szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy
végrehajthatatlanságát. A szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak,
kivéve ha az adott rendelkezés hiányában a felek a szerződést meg sem kötötték volna. A Felek kötelezik magukat
arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges
hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, e tekintetben jelen
szerződést módosítják.
VI.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az itt lefektetett megállapodások, valamint a Szerződő Felek
által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok – a pályázatokkal kapcsolatban tudomásukra jutott
dokumentumokat és adatokat ill. információkat is beleértve - a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak
is kell maradniuk. Az információk bizalmassága nem állhat ellentétben a közérdekű adatok nyilvánosságára
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. Amennyiben ilyen információ átadása szükségessé válik, az információt
átadó Fél köteles arról a többi Szerződő Felet értesíteni, és köteles ésszerű lépéseket tenni annak érdekében, hogy
az információt a további közléstől megvédje.
VI.3.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban
egyeztetéssel, tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre egy esetleges jogvita
esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Gyulai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességének.
VI.4. Jelen Szindikátusi Szerződés az aláírást követően lép hatályba és 2012. június 30. napjáig terjedő időszak alatt
van érvényben. A Szindikátusi Szerződés megszűnése nem érinti a Felek által az V. részben vállat kötelezettségeik
teljesítését.
VI.5. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon
helybenhagyólag aláírták.
Az aláírásokat, a jelen Szindikátusi Szerződéshez csatolt aláíróív tartalmazza, mely a jelen okirat elválaszthatatlan
része.
Kelt: Békéscsaba, 2011. február ….
(Önkormányzatok)

(Gesztor, úgy is mint részes Önkormányzat)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felbontása
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. év elején három pályázatíró céget keresett fel árajánlatkérésre
annak érdekében, hogy a tervezett önkormányzati beruházások pályázatai várhatóan sikeresebben
szerepeljenek a támogatások megítélésénél; korábbi tapasztalataink alapján sok esetben megfigyelhető volt a
pályázatok kedvezőbb elbírálása, ha az önkormányzat egy pályázatíró-tanácsadó céggel együttműködve
készítette el a dokumentációt.A legkedvezőbb ajánlatot az Aditus Tanácsadó Zrt. adta, ezért a képviselőtestület felhatalmazása (113/2009. (III. 26.) Gye. Kt. határozat) alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság 2009. április 1-én határozatlan
időre megbízási szerződést kötött az ajánlatában rögzített szolgáltatások elvégzésére.
A megbízás tárgya tanácsadói munka elvégzése, mely a következőket foglalja magába:
1. Minden hónapban Önkormányzati pályázatfigyelő hírlevél megküldése elektronikusan, amely az
önkormányzatok és intézményeik számára releváns összes aktuális pályázat jegyzékét tartalmazza.
2. Évente három, a strukturális alapokból finanszírozott programokra vonatkozó pályázat elkészítése,
amelyek esetében a pályázat elkészítése térítésmentes, a megbízott kizárólag sikerdíjra jogosult. A
pályázathoz kapcsolódó üzleti tervek és tanulmányok elkészítése nem tárgya az ingyenes
pályázatkészítésnek, az ezekre vonatkozó díjazásokat külön megállapodások rögzítik.
3. Uniós Értesítő című szakmai kiadvány havonkénti megküldése, valamint a Forrás Értesítő Portálhoz
hozzáférés biztosítása.
4. Javaslatok megfogalmazása az önkormányzat számára megvalósítható pályázati projektekre.
5. Havonta két személyes konzultáció biztosítása.
6. EU-s pályázatokkal kapcsolatos folyamatos képzés biztosítása.
7. Partneri viszony kialakítása EU-s pályázatokban érdekelt intézményekkel, a megvalósítandó
projektekben szerepet vállaló más pályázókkal.
A fentiekben részletezett tanácsadói szolgáltatásért a szerződésben meghatározott megbízási díj összege
havonta 120.000,- Ft +ÁFA, továbbá a sávos mértékben növekvő sikerdíj összege.Az évente ingyenesen
megírt 3 pályázaton túl további pályázatok elkészítését az Aditus Tanácsadó Zrt. eseti megbízás alapján
vállalta.
A megbízási szerződés alapján a cég eddig 4 pályázat elkészítésében közreműködött:

1. Kerékpárút pályázat, amelynek pályázati szakasza 2009-ben lezajlott, a megvalósítása jelenleg a
végéhez közeledik.
2. Városi örökség megőrzése pályázat, amelynek pályázati szakasza szintén 2009-ben lezajlott, 20102011-ben megvalósult a beruházás.
3. Belterületi útépítésre vonatkozó pályázat 2009-ben benyújtásra került, támogatását elutasították.
4. Közösségi közlekedés pályázat, amely végül Szarvas és Hunya településekkel közösen került
benyújtásra Szarvas város gesztorságával. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
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A megkötött szerződés alapján az első három pályázat során a pályázatkészítés térítésmentes volt, a nyertes
pályázatok esetében sikerdíj illette meg a tanácsadó céget. A pályázatonként külön megbízási szerződés
alapján történő elszámolás a kerékpárút vonatkozásában lezajlott, a másik két pályázat esetén még
folyamatban van.
A 2011. évben az önkormányzat várhatóan kevés pályázatot nyújt be a központi forrásokból
finanszírozott pályázati kiírásokra, és ezek elkészítése is többnyire összetett, speciális szakterületek
ismeretét igényli. Ezért a pályázati dokumentációk összeállítására célszerű olyan cégektől ajánlatot
kérni, akik a beruházással kapcsolatban részletes szakmai ismeretekkel rendelkeznek, mint például
a szennyvíztisztító-telep fejlesztése és pályázati dokumentációjának elkészíttetése esetében
(hivatkozás: 36/2011 (I. 27.) Gye. Kt. határozat).
A fentiek alapján szükséges áttekinteni, hogy az Aditus Tanácsadó Zrt-vel kötött megbízási keretszerződést
érdemes-e továbbra is fenntartani. A szerződés fenntartása esetén havi 120 000,- Ft+ÁFA díjat fizet az
önkormányzat az előzőekben részletezett szolgáltatásokért, de valószínűleg a következő 12 hónapban nem
tudunk élni a szerződésben felkínált 3 térítésmentes pályázatírás lehetőségével. A szerződés felmondása esetén
június hónaptól éves szinten a kieső megbízási díj, azaz 840 000,- Ft+ÁFA összeg az önkormányzatnál marad.
Bár a cég által ajánlott rendszeres és időszakos szolgáltatásoktól elesünk, a várható és megjelenő pályázati
lehetőségekről, konstrukciókról több partnerünk is rendszeresen információt küld elsősorban elektronikus
úton, illetve magunk is utánajárunk a pályázati lehetőségeinknek. Az egyes pályázatokhoz kapcsolódó
munkarészek elkészítésére, vagy pályázat elkészítésére a keretszerződés felmondása esetén is továbbra is
megkereshetjük árajánlatkéréssel a tanácsadó céget.
A megbízási szerződés 7.2. pontja rendelkezik arról, hogy bármelyik fél a szerződést bármikor, indokolás
nélkül, írásban 60 napos felmondási határidővel felmondhatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és döntését határozat
fomájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2011. május 31. napjával mondja fel az
Aditus Tanácsadó Zrt-vel 2009. április 1. napján kötött megbízási szerződést,
figyelembe véve a szerződésben rögzített 60 napos felmondási időt.

Döntési javaslat
"tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felbontása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. május 31. napjával felmondja az Aditus Tanácsadó Zrt-vel 2009. április 1. napján
kötött megbízási szerződést, figyelembe véve a szerződésben rögzített 60 napos felmondási határidőt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dobó Anita
Határidő: 2011. 06. 15.
Felelős: Várfi András
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Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2011. évi közbeszerzési terv
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény hatálya alá
tartozó szervezet minden év április 15. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell
az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. Ezen
értékhatárok a következők:
- árubeszerzés esetében:
8 millió forint
- építési beruházás esetében:
15 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
A törvény a terv minimális tartalmi elemeit is meghatározza. A javaslat ennek figyelembevételével, valamint a saját
Közbeszerzési Szabályzatunk alapján készült.
A közbeszerzési törvény Közbeszerzési Terv készítésére vonatkozó rendelkezései: 5. §
(1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – kivéve az V. és a VII. fejezet szerint eljáró ilyen
ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a
költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén
megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy
a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és
az abba történő betekintés lehetővé tételéért a készítő afelelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet biztosítani,
valamint a honlapon megtekinthető.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a közbeszerzési terv elfogadását javasolja
a Képivselő-testületnek.

Döntési javaslat
"2011. évi közbeszerzési terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény 5. §-ában
foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Érintett költségvetési év: 2011.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése
3.
Eljárás rendje
4.
Eljárás típusa
5.
Beszerzés becsült értéke
6.
Fedezet
7.
Eljárás tervezett időpontja
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi utak építése
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
24.000.000,- Ft
Saját erő, a költségvetési rendeletben biztosítva
2011. április
2011. július

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

Árubeszerzés
Informatikai eszközök beszerzése
Nemzeti egyszerű eljárás
Nyílt eljárás
24.000.000,- Ft
TIOP pályázat Saját erő 0 %
2010. március
2010. június

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2011. március …...

osztályvezető
2011. március ….. .

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

128

33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önköltség-számítási szabályzat módosítása
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008-ban számos más településsel együtt együttműködési szerződést kötött a
Békés Megyei Vízművek Zrt-vel az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyon jogszabályoknak megfelelő, a
fejlesztési érdekeket biztosító működtetésére. A szerződés mellékletét képezi a Békés Megyei Vízművek Zrt.
Önköltség-számítási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). A Szabályzat 8. pontja rendelkezik a költségek
elszámolásának és az általános költségek felosztásának módjáról.
Tavaly szükségessé vált a Szabályzat módosítása az alábbi okokból:
- Eddig a területi üzemmérnökségi általános költségek körébe tartoztak olyan elszámolandó, de nem aktiválható
költségek, mint a belső szervezet átalakítása során felmerült korengedményes nyugdíjakkal kapcsolatos költségek,
illetve a végkielégítések összegei. Ezeket a költségeket a területi üzemmérnökségi általános költségek felosztása
során ki kell szűrni.
- A szervízüzem tevékenysége olyan feladat ellátásával bővült, melynek célja az üzemelés területén jelentkező
vízveszteség okainak feltárása. Szükséges az e feladat ellátása során felmerült költségek elszámolási módjának
meghatározása is.
2010. májusi ülésén a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlése elfogadta a Szabályzat módosítását, mely az
előterjesztés mellékletét képezi. A módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy az együttműködési szerződésben
részes önkormányzatok is elfogadják azt.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy fogadja el a Békés
Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzatának módosítását, és
hatalmazza fel a polgármestert az erről szóló nyilatkozat megtételére.

Döntési javaslat
"Önköltség-számítási szabályzat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltségszámítási szabályzatának módosítását, és felhatalmazza a polgármestert az erről szóló nyilatkozat megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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A Békés Megyei Vízművek Zrt. Együttműködési Szerződésének mellékletét képező
Önköltség-számítási Szabályzat módosításának szövege:
Az Önköltség-számítási Szabályzat 8. pontja módosul:
8.3.pont után beszúrva 8.4. pont: A Szerviz-üzem Vízveszteség elemző-csoport
költségeinek felosztása
8.4. pont: A Szerviz üzemi Vízveszteség elemző csoport költségei a 61309 számlán kerül
elszámolásra működési, fenntartási költségként. A csoport költségeinek felosztása a tárgyévet
megelőző évben településenként értékesített víz és leszámlázott szennyvíz köbmétere
arányában történik üzemelési és fenntartási költségként. Az átvezetésre alkalmazott főkönyvi
számlaszám: 691300.
A beillesztés eredményeképpen a 8.4-ből 8.5. pont, a 8.5. pontból 8.6., a 8.6. pontból 8.7.
pont, a 8.7. pontból 8.8 pont, a 8.8 pontból 8.9. pont lesz.
8.9. A mérnökségi igazgatási általános költség felosztása pont törölve, helyette:
8.9. A mérnökségi igazgatási általános költség felosztása
A 62110-62131 számlákon az időszakban mérnökségenként elszámolt működési költség kerül
felosztásra településenként az alábbiak szerint.
A mérnökségi általános költségek felosztása két lépcsőben történik:
1. Az egyéb személyi jellegű költségek –kiszűrve a végkielégítés, korengedményes
nyugdíjazással járó költségeket – felosztása adott időszakban a települési
költségviselőre (UTK kód) elszámolt közvetlen bérköltség arányában történik
üzemelésre, fenntartásra, vállalkozásra.
2. Az egyéb személyi jellegű költségeken felüli mérnökségi általános költség
felosztása a települést jelölő költséghelyen elszámolt korrigált közvetlen költségek
arányában történik. A korrekció a tárgyidőszaki bérleti díj összegével történik. A
költségfelosztás kiterjed valamennyi költség elszámolási módra úgy, mint az
üzemelés, fenntartás, havária jellegű rekonstrukció és vállalkozás. A havária
jellegű rekonstrukciós és a vállalkozási munkák esetében a felmerült közvetlen
költségek 5 %-a a módosított vetítési alap.
A jelen módosítást a Társaság Közgyűlése 19/2010.(V.29.) számú határozatával fogadta el.

34. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Folyamatban lévő beruházások számviteli rendezése
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az évente végrehajtandó leltározás illetve a tárgyévi beszámoló elkészítésekor a főkönyvi könyvelés tételei
ellenőrzésre kerülnek. Az ellenőrzés során figyelemmel vagyunk többek közt a folyamatban lévő beruházások
aktíválására, amennyiben intézményeket érint akkor azok időben történő átadására. A beruházások általában
előzetes tanulmányokkal, majd tervekkel, engedélyezési, közbeszerzési eljárásokkal indulnak. Ezek a kiadások a
folyamatban lévő beruházások megfelelő főkönyvi számláira kerülnek könyvelésre. Ezt követően a főkönyvi
számlákon a beruházások építési, kivitelezés, ellenőrzés számlái és végül a használatbavételi engedélyeztetési
eljárás befejeztével akítválásra kerül a beruházás. Az ellenőrzés során megállapítottuk, több olyan folyamatban lévő
beruházás van könyvelve, amelyek a tervek, tanulmányok elkészültét követően pályázati, saját források vagy egyéb
okok miatt nem valósult meg. Ezen terv és tanulmány beruházási kiadásokat a számviteli szabályok alapján, ki kell
vezetni a tőkeváltozással szemben. A mérlegvalódiságot torzítja, ha a folyamatban lévő beruházások között olyan
összegeket mutatunk ki, amelyek nem valósultak meg és rövidtávon nem is várható azok befejezése, aktíválása.
A folyamatban lévő beruházás főkönyvi számlákon vannak olyan tételek, amelyek kivitelezési, vagy felújítási
költségeket takar ( pl.: hulladékgyűjtő udvar terv, mázsaház felújítás ). Mivel ezek költségek, ezért ki kell vezetni a
tőkeváltozással szemben. A folyamatban lévő beruházások között szerepel a szennyvízbekötés lakossági
hozzájárulás költsége. Ez egyeztetve lett a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel
Az ellenőrzés alapján az alábbi kimutatásban szereplő folyamatban lévő beruházásokat kell kivezetni. A könyvelés
dátuma: 2011. január 1.
Főkönyvi szám:"127312" Ing: Épületek, Beruházás, Korlátozottan forgalomképes
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Deák
F.
utcai
tornaterem
410000
felújítása terv
Hulladékgyűjtő udvar pályázatírás
2030000
költsége
Kis Bálint ált.isk. rekonstrukció
720000
terv
Kis Bálint ált.isk. Fő úti épület
425000
átalakítás, bővítés terve
Templom-zugi erdei iskola terve
324000
Varga
Lajos
sportcsarnok
akadálymentesítés terve
Vasút mázsaház ivóvíz létesítés
költség

0

Nettó érték
410000

0

2030000

0

720000

0

425000

0

324000

48000

0

48000

37500

0

37500

Főkönyvi szám:"127411" Ing: Építmény, Beruházás, forgalomképtelen
Sorszám
1.

Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
„Áldozatokért” köztéri szobor terv
120000
0
12000

2.

56-os emlékmű terv

96000

0

96000

3.

Alsó-Tisza-Vidéki
hullámtér
rendezési terv
Autóbuszöböl és járda építés
Endrődőn terv

72000

0

72000

121600

0

121600

4.
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5.

Gyomai posta előtti parkoló terve

192000

0

192000

6.

Közvilágítás terv

654091

0

654091

7.

Polyákhalmi, Ugari utak építési
terv
Rákóczi és Hősök úti parkolók
terve
Szénáskerti
csatorna
létesítésének terve
Varjasi és Tüköri bekötő utak
terve
Városháza termálvizes hőközpont
kialakítás terve
Áchim
és
Endrődi
utcák
szennyvíz-csatorna felújítás terve
Szennyvízbekötés
lakossági
hozzájárulás költségei

2682500

0

2682500

200000

0

200000

127500

0

127500

2650625

0

2650625

96000

0

96000

310800

0

310800

5229938

0

5229938

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Főkönyvi szám:"127412" Ing: Építmény, Beruházás, korlátozottan forgalomképes
Sorszám
1.

Megnevezés
Lévai utcai mázsaház felújítás
költség

Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
156970
0
156970

Főkönyvi szám:"127413" Ing: Építmény, Beruházás, forgalomképes
Sorszám
1.

Megnevezés
Útkoncepció

Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
765000
0
765000

A tervek, tanulmányok természetesen a továbbiakban is rendelkezésre állnak.
A könyvelést a számviteli szabályok alapján kell végezni. Szükségesnek tartottuk a nagyobb összegű tételek miatt a
T. Képviselő – testület tájékoztatását.
Kérem a T. Képviselő - testületet, hogy a tájékoztatást tárgyalja meg, és javasolja annak elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztatás
elfogadását.

Döntési javaslat
"Folyamatban lévő beruházások számviteli rendezése"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi a tájékoztatást Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal főkönyvi könyvelésében a folyamatban lévő beruházások főkönyvi számláiról az alábbiakban részletezett
tételek kivezetését a tőkeváltozásokkal szemben.
Főkönyvi szám:"127312" Ing: Épületek, Beruházás, Korlátozottan forgalomképes
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
Deák
F.
utcai
tornaterem
410000
0
410000
1.
felújítása terv
Hulladékgyűjtő udvar pályázatírás
2030000
0
2030000
2.
költsége
Kis Bálint ált.isk. rekonstrukció
720000
0
720000
3.
terv
131

4.
5.
6.
7.

Kis Bálint ált.isk. Fő úti épület
átalakítás, bővítés terve
Templom-zugi erdei iskola terve

425000

0

425000

324000

0

324000

Varga Lajos sportcsarnok
akadálymentesítés terve
Vasút mázsaház ivóvíz létesítés
költség

48000

0

48000

37500

0

37500

Főkönyvi szám:"127411" Ing: Építmény, Beruházás, forgalomképtelen
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
„Áldozatokért” köztéri szobor terv
120000
0
12000
1.
2.

56-os emlékmű terv

96000

0

96000

3.

72000

0

72000

121600

0

121600

5.

Alsó-Tisza-Vidéki hullámtér
rendezési terv
Autóbuszöböl és járda építés
Endrődőn terv
Gyomai posta előtti parkoló terve

192000

0

192000

6.

Közvilágítás terv

654091

0

654091

7.

Polyákhalmi, Ugari utak építési
terv
Rákóczi és Hősök úti parkolók
terve
Szénáskerti csatorna
létesítésének terve
Varjasi és Tüköri bekötő utak
terve
Városháza termálvizes hőközpont
kialakítás terve
Áchim és Endrődi utcák
szennyvíz-csatorna felújítás terve
Szennyvízbekötés lakossági
hozzájárulás költségei

2682500

0

2682500

200000

0

200000

127500

0

127500

2650625

0

2650625

96000

0

96000

310800

0

310800

5229938

0

5229938

4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Főkönyvi szám:"127412" Ing: Építmény, Beruházás, korlátozottan forgalomképes
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
1.
Lévai utcai mázsaház felújítás
156970
0
156970
költség
Főkönyvi szám:"127413" Ing: Építmény, Beruházás, forgalomképes
Sorszám Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
1.
Útkoncepció
765000
0
765000

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elkészítési ütemtervének
elfogadása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakhatás az életfunkciókhoz kötődő szükségleteket követő legfontosabb életszükséglet. A lakáspolitika a lakhatás,
a lakásellátás összetett társadalmi-gazdasági, jogi, környezeti feltételrendszerével foglalkozó tevékenység. Célja
azoknak az alapelveknek, kereteknek, feltételeknek a meghatározása, amelyek között a társadalom minden tagja
megfelelő minőségű, megfizethető lakáshoz juthat. A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a
már meglévő lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzati
lakásgazdálkodás – az önkormányzati vagyongazdálkodás részterületeként - a kormányzati lakáspolitika több
területének helyi viszonyokra történő adaptálása, gyakorlati alkalmazása.
Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre,
lakás-elosztásra irányulhat.
A koncepció az önkormányzati bérlakás-szektorra koncentrál, azonban a fontos kapcsolódási pontokon „átnyúl” a
szigorú értelemben vett, fizikai és pénzügyi tekintetben lehatárolható területen a városfejlesztés vagy a
társadalomfejlesztés területeire is.
A lakáskoncepció készítését indokolják azok a gazdálkodási körülmények, amelyek mellett a lakásállomány
működtetéséhez nem áll rendelkezésre külső forrás sem a város költségvetésében, sem kormányzati támogatások
formájában. Ennek következtében a lakásállomány önfenntartó működésének feltételeit kell megteremteni, ezért a
készülő lakásgazdálkodási koncepciónak vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy milyen esélyekkel rendelkezik a
város egy fejlődő és önfenntartó lakásgazdálkodás megvalósításához.
Jelen előterjesztéssel a koncepció elkészítésének ütemtervét javasoljuk elfogadásra a határozati javaslat szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság elfogadásra javasolja a Lakásgazdálkodási
Koncepció elkészítésének ütemtervét.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elkészítési ütemtervének elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elkészítésével az alábbi
ütemterv szerint:
Koncepció tartalmi elemei/
feladat megnevezése
Lakáspolitika, Lakásgazdálkodás
133

Felelős

Határidő

Keresztesné Jáksó Éva

2011. 04. 15.

Lakáspolitika
Lakásgazdálkodás
A lakáspolitika Programozási környezete
Keresztesné Jáksó Éva
Európai Uniós és országos programozási
dokumentumok bemutatása
Gyomaendrőd Város kapcsolódó programozási
dokumentumai
A lakásgazdálkodás és a lakáspolitika jogszabályi háttere,
Keresztesné Jáksó Éva
eljárásrend
Európai Uniós jogszabályi háttér
Helyi rendeletek bemutatása
A lakáspolitika és a lakásgazdálkodás szervezeti háttere
Debreceni Zoltánné
A lakásgazdálkodás döntéshozatali szervezeti háttere
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói
szervezeti háttere
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
Tevékenységükkel a lakhatáshoz kapcsolódó
szervezetek
A lakáspolitika és lakásgazdálkodás helyi rendszere,
Debreceni Zoltánné
folyamata
Az eljárásrend bemutatása
Adminisztráció, ügyintézés
A lakás mobilitás
Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos innovatív
programok
Speciális igényekre, célcsoportra épülő lakásprogramok / Bérbeadás jogcímei
A lakhatással is kapcsolatos új, innovatív
kezdeményezések
A lakásgazdálkodás jelenlegi finanszírozási rendszere
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos
bevételek és kiadások
Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos
bevételek
Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos
kiadások, ráfordítások
Az önkormányzati bérlakásokban felhalmozott
adósság-állomány összetétele
Az önkormányzati lakásbérleményekben felhalmozott
lakbértartozás
A gyomaendrődi lakásállomány jellemzői, az önkormányzati
Debreceni Zoltánné
tulajdonú lakások részletes bemutatása
Csényi István
A lakásállomány általános jellemzői
A lakásállomány alakulása
A lakásépítések jellemzői
Az önkormányzati lakásállomány alakulása a
közelmúltban 1990-2010
A jelenlegi lakásállomány bemutatása
A bérlemények földrajzi elhelyezkedése, városrészek
szerinti megoszlása
A lakásbérlemények tulajdonosi szerkezete
Önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat
szerinti megoszlása
A lakások elérhetősége, megközelíthetősége
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek bemutatása.
Keresztesné Jáksó Éva
Az önkormányzati lakásokban élők helyzete
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek
demográfiai jellemzői
A lakhatási problémákkal küzdő társadalmi csoportok
Szociológiai helyzet
A társadalmi mobilitás.
A társadalmi tőke és kohézió szerepe
A társadalmi különbségekből fakadó életmódbeli
különbségek/szokásrendszerek
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2011. 04. 15.

2011. 04. 29.

2011. 04. 15.

2011. 04. 15.

2011. 04. 29.

2011. 04. 29.

2011. 04. 29.

SWOT
A helyzetelemzés eredményeinek összefoglalása
A Célrendszer bemutatása
Stratégiai programok
Operatív program
Intézkedés
Tevékenység
Lakásgazdálkodási Koncepció megvalósulásának időbeli
ütemezése
Összegzés, következtetések
A koncepció tervezet beterjesztése a Képviselő-testület elé

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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Keresztesné Jáksó Éva
Debreceni Zoltánné

2011. 05. 27.

Keresztesné Jáksó Éva
Debreceni Zoltánné

2011. 05. 27.

Keresztesné Jáksó Éva
Debreceni Zoltánné

2011. 06. 10.

36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B C épületek közötti csapadékvíz
elvezetés költségvetésének tárgyalása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. február 10-én megküldte a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő
bérlakások átdolgozott költségvetését a hőszigetelésről, burkolatjavításról, gázcsőlefestésről és az A B épület közötti
csapadékvíz elvezetés kiépítéséről. (1. számú melléklet). A Kft. a továbbiakban megküldte az Endrődi u. 5-7 szám
alatt lévő B C épület közötti csapadékvíz elvezetés új költségvetését. A Kft. és az Önkormányzat között létrejött
felújítási szerződés alapján a Kft. nettó 2.885.781 Ft összegben vállalta a felújítási és karbantartási munkák
elvégzését. Fenti összegből 2010. december hónapban a Kft. 2.308.561 Ft-ot leszámlázott az Önkormányzat felé,
mely összeg kifizetésre került. A Kft. a fennmaradó összegben vállalta, hogy az előzetesen becsatolt költségvetés
alapján elvégzi a B és C épület közötti csapadékvíz elvezetését. A költségvetés az előterjesztés 2. számú
mellékletét képezi. A Városüzemeltetési Osztály áttekintette a Kft. által becsatolt mindkét költségvetést és az alábbi
írásbeli véleményt adta:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által megküldött Endrődi u. 5-7 szám alatt lévő bérlakások felújítására vonatkozó
költségvetések áttanulmányozása során több észrevételünk merült fel.
Észrevételeink az alábbiak:
·
A szivárgó építés, alagcsövezésnél szereplő 1. és 2. tétel anyag egységár magas
·
A zsaluzás és állványozásnál szereplő költségek véleményünk szerint magasak.
·
Az irtás, föld és sziklamunkánál feltüntetett 7. pontban szereplő anyagár magas.
·
A vakolás és rabicolás munkanemnél található munkadíjak magasak.
·
A bádogozás munkanemnél található esőcsatorna kitakarítás munkadíja magas.
Összegezve az észrevételeinket elmondható, hogy a fentiekben felsorolt tételeknél 20-50 %-os árdifferencia
tapasztalható más építőipari cégekkel szemben, továbbá elmondható hogy egyes tételeknél az elvégzett munkák és
a hozzájuk tartozó költségek nincsenek arányban.
Javasoljuk a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által benyújtott Gyomaendrőd, Endrődi utca 5-7 szám alatti bérlakások
felújítására vonatkozó költségvetések átdolgoztatását, újratárgyalását.”
A Városüzemeltetési Osztály szakvéleménye alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a B és C
épület csapadékvíz elvezetésére vonatkozó költségvetést a Kft-vel dolgoztassa át és az átdolgozott költségvetést
újból tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábiakat javasolja a Képviselőtestület számára:
A Képviselő-testület utasítsa a Gyomaszolg Ipari Park Kft vezetőjét, hogy a
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B és C épület csapadékvíz
elvezetésére vonatkozó költségvetését 2011. április 8. napjáig dolgozza át és a
2011. április 30.-i Képviselő-testület ülésre az átdolgozott költségvetést ismételt
tárgyalásra nyújtsa be.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B C épületek közötti csapadékvíz elvezetés költségvetésének tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft vezetőjét, hogy a
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. szám alatti B és C épület csapadékvíz elvezetésére vonatkozó költségvetését 2011.
április 8. napjáig dolgozza át és a 2011. április 30.-i Képviselő-testület ülésre az átdolgozott költségvetést ismételt
tárgyalásra nyújtsa be.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasház építési munkáinak
befejezése
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., mint a Sirokko
2005 Építőipari Kft. kijelölt felszámolója által a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos új
építésű társasház értékesítési felhívására ajánlatot nyújtott be bruttó 30 millió forint összegben. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tulajdonában lévő szolgálati és szociális bérlakás állomány az igényeket figyelembe véve szűkös,
ezért döntött úgy a T. Képviselő – testület, hogy ajánlatot tesz. Különösen igaz ez a szolgálati lakás állományra. Az
értékesítési felhívás az irányárat bruttó 38.005.000,- Ft összegben jelölte meg.
A Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasházban az alábbi új építésű, 80 %-os
készültségi fokú lakások és 2 db garázs található:
Földszint 1. alatt: 81 m 2 -es lakás + 13 m2 terasz
Földszint 2. alatt: 80 m 2 -es lakás + 17 m2 terasz
1. emelet 3. alatt: 68 m2 -es lakás + 7 m 2 erkély
1. emelet 4. alatt: 57 m2 -es lakás + 7 m 2 erkély
1. emelet 5. alatt: 72 m2 -es lakás + 8 m 2 erkély
Földszinten: 2 db 18 m2 -es garázs
Az ingatlan egyéb nyilvántartási adatai: Gyomaendrőd, belterület 3542/14. hrsz., telek területe 1.340 m 2 ,
megjelölése, kivett beépítetlen terület.
A lakásokon belül az alábbi építési, kivitelezési nem készültek el:
1. padló és falburkolatok,
2. hiányoznak a vizes szerelvények, beleértve a fürdőszoba és WC kellékeit ( kád vagy zuhanyzó, mosdókagyló, wc
kagyló stb.),
3. a fűtési rendszerhez tartozó fűtőtestek, valamint a kazán nincs felszerelve, beüzemelve,
4. a lakások befejezéséhez szükséges továbbá kisebb javításokat elvégezni, a közművek beindítása, konyhai
bútorzat beszerzése ( tűzhely, konyhaszekrény stb. )
Gyomaendrőd Város Önkormányzat ajánlata nyert a pályázaton. Az adásvételi szerződés 2011. január 5.-én
aláírásra került. Az ingatlan birtokbaadása 2011. február 2.-án megtörtént. A birtokbaadással egyidejűleg a
társasház befejezéséhez szükséges műszaki felmérési munkák elvégzéséhez a kulcsok átadásra kerültek a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte a felmérési munkákat, és költségvetési főösszesítőben bemutatta az építési
munkák befejezésének várható költségkihatását. A Gyomaszolg Ipari Park Kft, által készítetett dokumentum az
előterjesztéshez mellékelve lett.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szolgálati és szociális bérlakások kezelését szerződés alapján a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel végezteti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata dönt az alábbiakról:
1. A megvásárolt társasházi lakások befejezéséhez szükséges munkák elvégeztetéséről, azt hogyan kívánja
megvalósítani, átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak és társaság elvégzi a szükséges
munkákat, vagy pályázatot hirdet,
2. A lakások építési, kivitelezési munkáinak befejeztével a használatbavételi engedély megszerzését követően
az előző pontban leírtak szerint kezelésbe adja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak.
3. A beszedett bérleti díj felhasználásáról, amely illetheti a lakás kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, vagy
a tulajdonost Gyomaendrőd Város Önkormányzatát. Amennyiben a Gyomaszolg Ipari Park szedi be a bérleti
díjat akkor a lakások folyamatos kezelési kötelezettsége keretében köteles többek között gyorsjavító
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tevékenységet elvégezni az épületek, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási
és cserekötelezettsége körébe tartozó munkák tekintetében. Ha az önkormányzatot illeti a bérleti díj, akkor a
szükséges karbantartási, felújítási munkák elvégzéséről, a pótlási és cserekötelezettség kiadásairól a kezelő
előterjesztése alapján bizottsági illetve Képviselő – testületi hatáskörben születik döntés.
A döntés meghozatalánál mindenképpen figyelemmel kell lenni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésére, mekkora forrás áll rendelkezésre a lakások építési, kivitelezési munkáinak befejezésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletében nincs forrás kijelölve a társasház építési,
kivitelezési munkáinak befejezésére. A költségvetés tervezése során a 6/a mellékletben „Forrás kijelölése nélkül a
Képviselő – testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel lenni” címszó alatt a Magtárlaposi lakások
befejezése megnevezés alatt 10 millió forint összeget tüntet fel. Az építési munkák befejezéséhez a forrást a 2008
évben kibocsátott kötvények terhére lehet biztosítani.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti 5 db lakás építési, kivitelezési munkáinak
befejezésének költségeit bruttó 20.230.530,- Ft összegben határozta meg, amely 90 napig érvényes, azaz 2011.
május hónapig.
A befejezés költségei lakásonként az alábbiak:
Lakás jelölése
Alapterülete
( m2 )
I.
80,79+ 18
földszint+garázs, bal oldali
II.
80,32+18
földszint+garázs, jobb oldali
III.
68,37
emelet bal oldali
IV.
56,94
emelet középső
V.
72,03
emelet középső
Összesen:
394,45

Tervezett költség
( Ft )
4.341.420
4.411.240
3.970.114
3.675.041
3.832.715
20.230.530

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény értelmében a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárással szerinti
közbeszerezésnél a nemzeti értékhatár építési beruházás esetén 15 millió Ft. Tehát amennyiben Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése biztosítana forrást a társasházi lakások építésének befejezésére,
akkor közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni.
A rendelkezésre álló költségvetési források korlátai miatt a laksások építési munkáinak befejezését lehet ütemezni,
pl. 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2db emeleti lakás, 2013 évben 1 db emeleti lakás. Az építési
munkák befejezésének ütemezése célszerű a későbbi pályázati lehetőségek igénybevétele miatt. A földszinti és
emeleti lakások az épületen belül jól elkülönítettek, így az ütmezett felújítás nem zavarja egymást. A földszinti
lakások bejárata a magtárlaposi utca felöl nyílik, az emeleti lakásokba a bejutás pedig az épület hátsó része felöl van
biztosítva.
Véleményük szerint első ütemben a földszinti 2 db lakás építési munkáit célszerű befejezni, az igényeknek
megfelelően, szükség szerint akár 2011 évben. Ehhez azonban szükséges forrást kijelölni. Az így elvégzendő
munkák becsült értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt. A helyi beszerzési szabályzatunk alapján
azonban 3 ajánlatot be kell kérni.
A döntés meghozatala előtt több szempontot szükséges mérlegelni, melyet az alábbi kockázat elemzésben foglaltam
össze.
Évekre ütemezett építés befejezésének előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetését Az építési munkák befejezéséhez forrást kell biztosítani,
kevésbé terheli.
amely tovább terheli a költségvetést.
A több évre ütemezett építési munkák befejezése esetén
lehetőség nyílhat pályázati források igénybevételére
Az építés befejezésének pályáztatása előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
139

A több árajánlat esetén kiválasztható a legjobb, Az építési munkák során és később amennyiben nem a
feltételezhetően csökkenthetőek az építési kiadások.
Gyomaszolg Ipari Kft. a nyertes nehezebben
érvényesíthetők a garanciális illetve az egyéb kivitelezési
hibákból eredő javítások elvégeztetése.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft.-val történő építés befejezésének előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Az építési munkák során és később, mint a lakások Pályáztatás
hiányában
az
építési
kezelőjével érvényesíthetők a garanciális illetve az egyéb feltételezhetően nem csökkenthetőek.
kivitelezési hibákból eredő javítások elvégeztetése.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági
társasága végzi el a munkákat, melynek eredménye a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nál relaizálódik.

kiadások

A fentiek alapján a javaslatunk kettő alternatívában foglalható össze.
„A” alternatíva.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám
alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi tekintettel a
költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2
db emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak befejezéséhez
a költségvetési forrását a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és 2013 években a
költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell venni.
3. Az építési munkák befejezésére az ütemezés szerint meghatározott években 3 db ajánlatot kell bekérni és
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának beszerzési szabályzata szerint értékelni és elbírálni.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám
alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet hatálya alá
tartozó szolgálati lakások állományba.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a lakások építési munkáinak befejeztével a használatbavételi
engedély kiadását követően átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak.
„B” alternatíva.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám
alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakást átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám
alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi tekintettel a
költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2 db
emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak befejezéséhez
a költségvetési forrást a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és 2013 években a
költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell venni.
4. Az építési munkák befejezésével a lakások kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízza meg. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011 évben a 2 db földszinti lakást, a hozzátartozó garázsokkal az
előterjesztéshez mellékelt költségvetési főösszesítőben leírt bruttó 8.752.660,- Ft összegben köteles
elvégezni legkésőbb 2011. június 30. napjáig.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám
alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet hatálya alá
tartozó szolgálati lakások állományba.
Az ügyben a döntés Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi kettő alternatívát tartalmazó határozati
javaslatot terjesztik a T. Képviselő - testület elé.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja, hogy amennyiben a
költségvetési források lehetővé teszik, akkor az 5 darab lakás építési
munkái együtt legyenek elvégezve. A lakások befejezésére több árajánlat
legyen bekérve.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és

A Bizottság egyhangúlag a "B" alternatíva elfogadását javasolja a T.
Képviselő - testületnek.
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Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi
utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezése tárgyában az
alábbiakban részletezett feltételek szerint dönt.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3.
szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi
tekintettel a költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti
lakás, 2012 évben 2 db emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak
befejezéséhez a költségvetési forrását a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012
és 2013 években a költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell
venni.
3. Az építési munkák befejezésére az ütemezés szerint meghatározott években 3 db ajánlatot kell
bekérni és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának beszerzési szabályzata szerint értékelni
és elbírálni.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3.
szám alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet
hatálya alá tartozó szolgálati lakások állományba.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a lakások építési munkáinak befejeztével a
használatbavételi engedély kiadását követően átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi
utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezése tárgyában az
alábbiakban részletezett feltételek szerint dönt.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3.
szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakást átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-nak
2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3.
szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi
tekintettel a költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti
lakás, 2011 évben 2 db emeleti lakás és 2012 évben 1 db emeleti lakás.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak
befejezéséhez a költségvetési forrást a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és
2013 években a költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell
venni.
4. Az építési munkák befejezésével a lakások kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízza meg. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011 évben a 2 db földszinti lakást, a hozzátartozó garázsokkal az
előterjesztéshez mellékelt költségvetési főösszesítőben leírt bruttó 8.752.660,- Ft összegben köteles
elvégezni legkésőbb 2011. június 30. napjáig.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3.
szám alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet
hatálya alá tartozó szolgálati lakások állományba.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köztemetők felújítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. január 27-i Képviselői-testületi ülésre Gyomaszolg Ipari Park Kft által benyújtott kérelemben felsorolt,
köztemetőkben elvégzendő munkálatokat a Képviselő-testület indokoltnak találta, továbbá utasította a Gyomaszolg
Ipari Park Kft-t, hogy egy hosszú távú, de legalább három éves tervet dolgozzon ki a köztemetők felújítására.
Az utasításnak megfelelően a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. március 1-re benyújtotta a felújításokra vonatkozó
koncepcióját.
A koncepció alapján minkét köztemetőben 6 témakörbe foglalva határozták meg a felújítandó részeket.
A rekonstrukcióra szoruló területek a következők:
Vízellátás
Közlekedési utak
Járdák, térkő burkolatok
Vízellátás
Ravatalozó épület
Új sírhelyek rendelkezésére
Endrődi Köztemető felújítási, rekonstrukciós, beruházási és fejlesztési feladatai:
Vízelvezetés
Célja: A temető mélyebben fekvő területeinek lecsapolása
Bekerülési költség: 3.681.665 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2011. év
Közlekedési utak
Célja: A temető rossz minőségű közlekedési útjainak felújítása valamint plusz parkolási lehetőség kialakítása.
Bekerülési költség: 6.959.000 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: A következő 3 év.
Járdák, térkő burkolatok
Célja: A ravatalozó körüli rossz minőségű járda helyreállítása, a mélyebben fekvő járdaszakaszok szintbeemelése.
Bekerülési költség: 885.337 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2012-2013 év
Vízellátás
Célja: A temető vízellátásának bővítése 1 db kerti csap kiépítéssel.
Bekerülési költség: 165.000 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2013 év
Ravatalozó épület
Célja: A ravatalozó épületének külső belső renoválása, öltöző kialakítása.
Bekerülési költség: nincs adat
Megvalósítás tervezett ideje: 2013 év
Új sírhelyek rendelkezésére álló területek kialakítása
Célja: Az 5861/7 hrsz-ú új temető területen urnás sírhelyek kialakítása.
Bekerülési költség: nincs adat
Megvalósítás tervezett ideje: 2011 év
Gyomai köztemető felújítási, rekonstrukciós, beruházási és fejlesztési feladatai:
Vízelvezetés
Célja: A meglévő feliszapolódott csapadékcsatornáinak kotrása, a ravatalozó körzetében zárt csatornarendszer
kiépítése.
Bekerülési költség: 3.291.955 Ft + Áfa
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Megvalósítás tervezett ideje: 2011 - 2012 év
Közlekedési utak
Célja: A meglévő parkolóhelyek aszfaltozása és további parkolóhelyek kialakítása. A meglévő szórt utak újraszórása
és új szórt utak készítése.
Bekerülési költség: 5.225.000 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2011 - 2014 év
Járdák, térkő burkolatok
Célja: A ravatalozó épülete körüli járdaburkolat helyreállítása, valamint a ravatalozó előtti térburkolat esztétikai
javítása.
Bekerülési költség: 917.691 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2012- 2013 év
Vízellátás
Célja: 2 db új kerti csap kialakítása.
Bekerülési költség: 467.500 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje:2013 év
Ravatalozó épület
Célja: A ravatalozó épületének külső belső rekonstrukciója.
Bekerülési költség: 1.512.514 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2012 – 2013 év
Új sírhelyek rendelkezésére álló területek kialakítása
Célja: Az új temetőrész megközelítésének, őrzésének biztosítása útépítéssel és kerítésépítéssel.
Bekerülési költség: 2.532.000 Ft + Áfa
Megvalósítás tervezett ideje: 2011 – 2013 év.
A helyszíni bejárás tapasztalatai:
Endrődi köztemető:
A meglévő nyílt csapadék csatornaszakaszok feliszapolódtak, a kotrásuk a kezelői feladatok közzé
sorolhatók.(közmunka igénybevétele)
A zárt csapadékcsatorna rendszer kialakítás magas költségekkel jár, karbantartása idő és eszköz igényes.
A ravatalozó épületének karbantartása és felújítása üzemeltetői feladatokhoz sorolható.
A köztemetőben található utak minősége leromlott, jelentős felújításra szorulnak mielőbb.
A temető bővítése esetén elengedhetetlen a vízellátás bővítése, azonban a beruházás költségeit a sírhelyek
eladásából származó bevételből célszerű fedezni.
Gyomai köztemető:
A temetőben működő nyílt csatornahálózat a Görbekút-Vidólaposi csatornába továbbítja a csapadékvizet. A
Görbekút-Vidólaposi csatorna közelmúltban elvégzett és jelenleg folyó kotrási munkálatai után funkcióját
betölti, a térség csapadékvíz többletét a Fűzfás-zugi holtágba továbbítja. A temető hátsó részén a
csatornahálózat bővítése célszerű. A meglévő csatornahálózat avarral telítődött.
A temető meglévő aszfaltútjai jó állapotban vannak, felújítást nem igényelnek, szórt útjai leromlottak,
bővítésre szorulnak. A temető bővítése esetén az úthálózat bővítése szükséges.
A temető vízellátása a későbbiekben célszerű és fontos.
A ravatalozó épület vakolata több helyen sérült és felázott, felújításra szorul.
A temető bővítése során kerítés kiépítése szükséges és célszerű.
A 2011-es Önkormányzati Költségvetésben temetők felújítására a Képviselő-testület 4.000.000 Ft-ot tartalékba
helyezett forrás kijelölés nélkül. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által vázolt beruházások összköltsége ezt a
keretösszeget jelentősen meghaladja.
Kockázatelemzés
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által benyújtott köztemetők felújításának önkormányzati működésére gyakorolt hatása
(kockázatelemzés):
Előnyök
Nagymértékben nő a város köztemetőinek esztétikuma
és használhatósága

Hátrányok
Jelentős költségvetési fedezetet igényel.
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A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által benyújtott köztemetők felújításának elutasítása esetén (kockázatelemzés):
Előnyök
Hátrányok
Nem jár önkormányzati kiadással.
A közeljövőben nem történik jelentős beruházás a város
köztemetőiben. A temetőkbe látogatók elégdetlensége
nő.
Döntési javaslat
"Köztemetők felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft
által elkészített Gyomaendrődi Köztemetők felújításáról szóló koncepciót, a 2011-es évben fedezet
hiányában ne valósuljon meg felújítás a Gyomaendrődi köztemetőkben.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft által elkészített
Gyomaendrődi Köztemetők felújításáról szóló koncepciót nem támogatja, a felsorolt munkálatok jelentős
részét karbantartási munkálatnak tekintse, utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t egy kisebb költségvetésű
felújítási koncepció kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft által elkészített
Gyomaendrődi Köztemetők felújításáról szóló koncepciót támogatja, forrás kijelöléssel fedezetett biztosít a
beruházásnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Útépítések útfelújítások 2011
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat a 2010-es évben 32.173.520 Ft értékben útépítést, útfelújítást végzett Gyomaendrőd város
belterületén. A beruházás során több utcában csak útalap készült, melyre a közeljövőben célszerű a fedő
aszfaltréteg felvitele.
A következő utcákban épült útalap:
Halász utca: 270 m hosszúságban 3 m szélességgel útalap került kivitelezésre.
Dobó utca: a Hősök és a Batthyány utca közötti szakaszon 180 m hosszú és 3 m széles útalap épült
Bánomkerti utca: 0+000 – 0+230 szelvények között útalap épült 3 m szélességgel.
Bessenyei utca: az elmúlt évekbe elkezdett útalap építés folytatásaként útalap került kiépítésre 3 m
szélességgel.
Valamint a Gyomaendrőd, Orgona utcai (I. ütem) lakók írásban kérik az Önkormányzatot utcájukban a szilárd
útburkolat kiépítésére 206 m hosszúságban, továbbá lakossági kérés a Fő út Kárász és Kántorkerti közötti
szakaszának kiépítése 400 m hosszúságban.
A 2010-es útépítéseket végző COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részletesen kidolgozott
árajánlatot adott be az elmúlt év decemberében a Halász, Dobó, Bánomkerti és Bessenyei utcák záró rétegének
felhordására.
Az általuk kínált kivitelezési költség: Bruttó 18.073.803 Ft 2010-es árszinten
A további két utca burkolatának kiépítésének költsége: Bruttó 15.835.416 Ft 2010-es árszinten
A Képviselő-testület a 2011-es Önkormányzati költségvetésben 30.000.000 Ft-ot különített el belterületi
útépítésekre, út felújításokra.
A 2010-es évben történt beruházáshoz tartozó 20 %-os lakossági önrész kivetése csak a záró, aszfaltréteg kiépítése
után valósulhat meg.
Kockázatelemzés
A 2010-es évben kiépített útalapok leaszfaltozása valamint az Orgona utca (I. ütem) és a Fő út (Kárász és
Kántorkerti közötti szakasz) teljes útszerkezet kiépítésének önkormányzati működésére gyakorolt hatása
(kockázatelemzés):
Előnyök
Hátrányok
Nagymértékben nő a város infrastrukturális kiépítettsége. Jelentős költségvetési fedezetet igényel.
Lakossági igények kielégítése.
Az említett utcákban 20 %-os lakossági hozzájárulás
szabható ki.
A 2010-es évben kiépített útalapok leaszfaltozása valamint az Orgona utca (I. ütem) és a Fő út (Kárász és
Kántorkerti közötti szakasz) teljes útszerkezet kiépítésének elutasítása esetén (kockázatelemzés):
Előnyök
Hátrányok
Nem jár önkormányzati kiadással.
Lakossági elégedetlenség. A 2010-es beruházás 20 %os lakossági hozzájárulása továbbra sem szabható ki.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy, csak a 2010-es
évben megépített útalapok zárórétegének kiépítését támogassa

Döntési javaslat
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"Útépítések útfelújítások 2011"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a 2010-es évben kiépített útalapok záró
rétegének kiépítését támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csak az Orgona utca (I.ütem) és a Fő út
(Kárász utca-Kántorkert utca közötti szakasz) útépítését támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a teljes beruházás megvalósítását támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
D) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépítésekről, útfelújításokról szóló
beruházást nem támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kaland és Élménypark projekt megvalósításához terület biztosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Az Insula Bau Kft. kérelmet nyújtott be a mellékletében megjelölt térképvázlaton megjelölt, az Erzsébet ligetben
található területrész ( 1243/3 helyrajzi szám ) hasznosítására. A térképvázlaton megjelölt területrész magába foglalja
a Dévaványa irányába vezető főútvonallal bezárólag, a Semmelweis utca, a 1244 hrsz.-ú Pavilon vendéglátó egység
telekhatárának szélességében lévő területet a 1243/2 hrsz-ú teniszpálya kivételével. A méretarányos
térképrészleten, a használatba kért terület 1,3818 hektárt tesz ki. A 1243/3 hrsz.-ú ingatlan Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tulajdona, amely közpark, 4 ha 8137 m2 területű és helyi védettség alapján természetvédelmi
terület.
A társaság egy 90 akadályból álló „Kaland és Élménypark” kialakítása céljából kívánja használatba venni a területet.
A társaság vállalja a Kaland és Élménypark projekt kivitelezését, az üzemeltetést és karbantartást egyaránt. A
társaság a „Kaland és Élménypark” kialakítását részben pályázati forrásból tervezi megvalósítani, ezért a „ DAOP
2.1.1/K-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése ” című pályázati kiírásra szeretne pályázatot benyújtani, ahol a
minimum 5 év fenntartási időt kell vállalni a pályázónak. Az Insula Bau Kft.-nek tehát rendelkezni kell az
önkormányzati tulajdonú 1243/3 hrsz.-ú ingatlan területrészének a használati jogával minimum 5 éves időtartamra.

Az Új Széchenyi Terv ezen pályázatának célja a dél-alföldi, a dél-dunántúli, az északalföldi, az
észak-magyarországi, a közép-dunántúli és a közép-magyarországi idegenforgalom fellendítése,
ezáltal a munkahelyteremtés, és az, hogy a térség vonzó célállomása legyen a hazai és külföldi
turistáknak. Olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni, amelyek új
élményelemekkel gazdagítják a meglévő idegenforgalmi vonzerők kínálatát, és ezáltal elősegítik a
hosszabb, tartalmasabb időtöltést. A fejlesztési célok között turisztikai attrakciók, garantált
programok,
eszközkölcsönzés,
városnézési
program,
vendéglátóegységek
egyaránt
szerepelhetnek, csakúgy, mint eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés.
Ilyen kiegészítő elemek lehetnek például az attrakciók látogatóit kiszolgáló vendéglátó egységek,
korhű látványkonyhák, vagy garantált programok (így kultúra-specifikus idegenvezetés, helyszíni
foglalkoztatással egybekötött hagyományőrző kézműves tevékenység), eszközkölcsönzés,
városnézés, geocaching, helyfüggő mobil tartalmak. A kiegészítő elemeknek és szolgáltatásoknak,
amennyiben meglevő attrakcióhoz kapcsolódnak, annak kínálatával összhangban kell lenniük,
továbbá szükséges illeszkedniük a desztináció jellegéhez és kínálatához. Minden esetben, de
különösen újszerű és egyedi, illetve a meglevő kínálathoz nem illeszkedő szolgáltatások esetén
elengedhetetlen a megalapozottság, indokoltság, az üzleti fenntarthatóság reális alátámasztása,
bizonyítása, hogy egyenként és összességében is minőségi kínálatot biztosítsanak a látogatók
számára.
A pályázati útmutató a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona,
és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a pályázó tulajdonába:
Pályázat benyújtásához:
- Tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan
a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll
- Érintett ingatlanok szemle típusú tulajdoni lap másolatai
Támogatási szerződés megkötéséhez:
A pályázónak/kedvezményezettnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb
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jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie és azt be kell
mutatnia.
A szerződés:
- legalább a fenntartási időszak végéig szól,
- tartalmazza fenntartási időszakra, a pályázati fejlesztés megvalósítására vonatkozó biztosítékokat, illetve a
szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget,
- nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt rendes felmondással megszüntetheti,
vagy attól egyoldalúan elállhat. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő
átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
A tulajdonosi nyilatkozat infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához való hozzájárulással kapcsolatban
információt kértem a Dél-Aföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. Az ügyintéző tájékoztatása alapján ez a
következőket jelenti. A pályázó az általa megvalósított infrastrukturális fejlesztést ( pl: út, járda építés, stb.) aktíválja
a számviteli nyilvántartásában. Egyértelmű választ nem kaptam arra vonatkozóan, hogy ez kizárólagos tulajdonjogot
jelent a pályázó számra, vagy szolgalmi jog bejegyzését az ingatlanra, amely alapján a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettséget a pályázó teljesíteni tudja. Tehát az önkormányzati ingatlan az ingatlan - nyilvántartásba a
pályázó javára bejegyzett joggal terhelésre kerülhet. Tisztázandó kérdés továbbá, hogy a bérleti jogaviszony lejártát,
vagy megszünését követően a pályázó által elvégzett infrasrtrukturális beruzások kinek a tulajdonában maradnak, a
bérbeadó azt megtéríti e a bérlőnek.
A pályázó tájékoztatást adott arról, hogy a "Kaland és Élménypark" üzemeltetéséhez mobil férfi és női vízesblokkot
kíván elhelyezni a kijelölt területen. A mobil férfi és női vízesblokkhoz szükséges közműveket ( víz,
szennyvízelvezetés ) ki kell építeni.
A kérelem nem részletezi, és nem mutatja be a "Kaland és Élménypark" elhelyezésének műszaki tartalmát a
növényzetre gyakorolt hatását, továbbá nem ismert a benyújtandó pályázat. A kérelem 6. Környezetápolás pontja
említés tesz WC, raktár, iroda - jegypénztár elhelyezésére, amelyek mobilak lennének. Továbbá megemlíti a terület
kerítéssel való lezárását. A pályázó vállalja a kézilabdapálya felújítását.
A kérelem részletesen taglalja az előnyöket, ezért az előterjesztésben azt nem ismétlem meg. A "Kaland és
Élménypark" projekt megvalósításával a város turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatása és vonzereje növekedhet.
Egyenlőre nem ismertek a "Kaland és Élménypark" elhelyezésének részletei. Nagy Zsolt a társaság ügyvezetője
tájékoztatása alapján az Insula Bau Kft. a ligetben mobil eszközöket helyezne el, tehát nincs szükség a
természetvédelmi területen építési és egyéb környezetet megváltoztató kivitelezési munkákra. A mobil eszközök
elhelyezése, fákhoz való rögzítése a természetvédelmi terület károsítása nélkül valósulna meg. Nagy Zsolt elmondta
továbbá, hogy sikeres pályázat esetén díjat szednének a "Kaland és Élménypark" üzemeltetése során. Az Insula
Bau Kft. vállalná a bérelt területen az Erzsébet Liget karbantartását ( levél összegyűjtése, gallyazás, cserjék
metszése, ifítása, fűnyírás, parkfenntartás stb.) a Polgármester Hivatal által meghatározottak szerint.
A 1243/3 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezi, amely a törvény
erejénél fogva forgalomképtelen. A hasznosításról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet
alapján a T. Képviselő – testület dönt.
A pályázati útmutató a pályázat benyújtásához nem kéri azonnal a fenntartási időszak végéig szóló bérleti,
vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való, jogot igazoló és használatot biztosító szerződést.
A Véleményező Bizottságok javaslata, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elvi támogatást adjon a
"Kaland és Élménypark" megvalósításához. A pályázat benyútásához szükséges nyilatkozatok a "Kaland és
Élménypark" elhelyezésének, az infrastruturális fejlesztés pontos ismeretében legyenek kiadva. A nyilatkozat
kiadását megelözően az Insula Bau Kft. mutassa be a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Mezőgazdasági Bizottságnak a "Kaland és Élménypark" projekt keretében elhelyezendő 90 db
mobil akadályelem, az egyéb mobil építmények elhelyezésének, valamint az infrastruturális fejlesztés
tervét. A bérleti szerződés a sikeres pályázatot követően kerülne megkötésre.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Véleményező Bizottság javaslata, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete
elvi támogatást adjon a "Kaland és Élménypark" megvalósításához. A pályázat
benyútásához szükséges nyilatkozatok a "Kaland és Élménypark" elhelyezésének,
az infrastruturális fejlesztés pontos ismeretében legyenek kiadva. A nyilatkozat
kiadását megelözően az Insula Bau Kft. mutassa be a Városüzemeltetési,
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Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságnak a "Kaland és
Élménypark" projekt keretében elhelyezendő 90 db mobil akadályelem,
egyéb mobil építmények elhelyezésének, valamint az infrastruturális
fejlesztés tervét. A bérleti szerződés a sikeres pályázatot követően kerülne
megkötésre.
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Véleményező Bizottság javaslata, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete
elvi támogatást adjon a "Kaland és Élménypark" megvalósításához. A pályázat
benyútásához szükséges nyilatkozatok a "Kaland és Élménypark" elhelyezésének,
az infrastruturális fejlesztés pontos ismeretében legyenek kiadva. A nyilatkozat
kiadását megelözően az Insula Bau Kft. mutassa be a Városüzemeltetési,

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságnak a "Kaland és
Élménypark" projekt keretében elhelyezendő 90 db mobil akadályelem,
egyéb mobil építméynek elhelyezésének, valamint az infrastruturális
fejlesztés tervét. A bérleti szerződés a sikeres pályázatot követően kerülne
megkötésre.
Döntési javaslat
"Kaland és Élménypark projekt megvalósításához terület biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező
1243 hrsz.-ú, az előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton megjelölt, Dévaványa irányába vezető
főútvonallal bezárólag, a Semmelweis utca, a 1244 hrsz.-ú Pavilon vendéglátó egység
telekhatárának szélességében, a 1243/2 hrsz-ú teniszpálya kivételével az Erzsébet - ligetben lévő
területrészen az Insula Bau Kft. által megvalósítandó "Kaland és Élménypark" -hoz elvi támogatását
adja.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a pályázat benyútásához szükséges nyilatkozatokat a "Kaland és
Élménypark" elhelyezésének, az infrastruturális fejlesztés pontos ismeretében adja ki. A nyilatkozat kiadását
megelözően az Insula Bau Kft. mutassa be a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Bizottságnak a "Kaland és Élménypark" projekt keretében elhelyezendő 90 db mobil akadályelem,
egyéb mobil építmények elhelyezésének, valamint az infrastruturális fejlesztés tervét.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a támogatási szerzödés megkötéséhez szükséges bérleti szerződést a
sikeres pályázatot követően köti meg az Insula Bau Kft.-vel.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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41. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya tartós használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, belterület 1243/2 helyrajzi számon nyilvántartott 1337 m2
területű, teniszpálya megjelölésű ingatlan pályázati eljárás eredményeként bérbe lett adva a Gyomaendrődi Tenisz
Klub részére 2005 évben öt évre. A bérleti szerződés 2010. évben egy évvel meg lett hosszabbítva, amely 2011.
június 31.-én lejár. A bérleti szerződésben bérleti díj a tenisz klub által vállalt 2005 és 2010 években ütemezett
felújítás összegével volt egyenlő. Az elvégzett beruházásokról, felújításokról az klub a kérelem mellékletében
tájékoztatást ad.
A tenisz klub kérelmet nyújtott be az ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására. A klub a bérleti szerződést
10 évvel kívánja meghosszabbítani. A klub továbbra is vállalja a korábbi feltételeknek megfelelően teniszpálya
üzemeltetését, fejlesztését. A klub a teniszpálya talajába öntöző rendszert kíván beépíteni a közeljövőben. A
beruházás nagysága a klub közlése alapján az anyagköltséget tekintve mintegy 300 ezer Ft.
A 1243/2 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezi, amely a törvény
erejénél fogva forgalomképtelen. A hasznosításról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet
alapján a T. Képviselő – testület dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tekintettel a Gyomaendrődi Tenisz Klub eddigi tevékenységére,
használatba adhatja az önkormányzat tulajdonát képező 1243/2 hrsz.-ú Erzsébet ligetben lévő teniszpályát 10 évre.
A használatba adást az alábbiakban kiemelt feltételek mellett javaslom:
1. A használatba adás időtartama: 2011. július 1. napjától számítva 10 év,
2. A használatba adás célja: a teniszpálya további üzemeltetése és fejlesztése, az Erzsébet liget és a fürdő
idegenforgalmi vonzerejének növelése,
3. A használatba adás ellentételezéseként az Gyomaendrődi Tenisz Klub saját költségén vállalja a teniszpálya
öntöző rendszerrel való ellátást, a folyamatos karbantartását, a pályák játékra alkalmas minőségének a biztosítását.
Az ingatlan használatba adás előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
A Gyomaendrődi Tenisz Klub működéséhez
Az ingyenes használatba adás következtében az
továbbiakban is biztosítva lesz a teniszpálya használata önkormányzatnak nem keletkezik bevétele
A megvalósított értéknövelő felújításokkal és
beruházásokkal növekszik teniszpálya értéke, amely az
önkormányzat vagyonát gyarapítja
A klub 1995-től kezdve üzemelteti a teniszpályát,
biztosítja a pályák játékra alkalmas minőségét
A teniszpálya üzemeltetésével és fejlesztésével a klub
hozzájárul a lakossági igények kielégítése mellett az
Erzsébet liget, valamint a fürdő idegenforgalmi
vonzerejének növeléséhez.
A Véleményező Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő testület elé.

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

A Bizottság a határozati javaslatban lerítaknak megfelelően egyetért
és támogatja az Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya használatba
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adását.
Döntési javaslat
"Erzsébet - ligetben lévő teniszpálya tartós használatba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1243/2 hrsz.-ú, Gyomaendrőd,
Erzsébet ligetben található teniszpálya megjelölésű ingatlant ingyenes használatba adja a Gyomaendrődi Tenisz
Klubnak ( 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget) sporttevékenység végzésére 2011. július 1. napjától 10 év időtartamra
az alábbi szerződés alapján
HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1,
képviseli: Várfi András polgármester), mint használatba adó,
másrészről a Gyomaendrődi Tenisz Klub (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet -liget, képviseli: Hornok Béla
elnök.), mint használatba vevő között a mai napon, az alábbi tárgyban és feltételek mellett:
1.)

A megállapodás célja:

1.1.
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő továbbra is megőrizhesse Gyomaendrőd
Város sportéletben betöltött szerepét, és ennek a tárgyi és anyagi feltételei a jövőre szólóan is megnyugtatóan
biztosítva legyenek.
2.)

A megállapodás tárgya:

2.1.
A jelen megállapodás tárgyát képezi a gyomaendrődi-i 1243/2 hrsz-ú, 1337 m2 nagyságú, teniszpálya
megnevezésű ingatlan használatba adása. Az ingatlan természetben a Gyomaendrőd, Erzsébet – ligetben található.
2.2.
A jelen megállapodás 2.1. pontja alatt részletesen körülírt ingatlan kizárólagos tulajdonosa Gyomaendrőd
Város Önkormányzata.
3.)

A használatba adás:

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

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

4.)

A használatba adás időtartama:

4.1.
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időtartamra kötik, 2011. július 1. napjától 2021. június 31.
napjáig.
5.)

A felek jogai és kötelezettségei:

5.1.
A használatba vevő vállalja, hogy az ingatlant elsődlegesen a jelen megállapodás 1.) pontja alatt
meghatározottak szerint sportcélra fogja használni az alábbi célokkal:
1. Tenisztanfolyamok szervezése, teniszjáték tömegsport népszerűsítése, edzési feltételek biztosítása,
2. Tenisz sport versenyek szervezése, lebonyolítása,
3. Sportrendezvények szervezése,
4. Teniszpálya korlátozás nélküli rendelkezésre bocsátása térítés ellenében, különös tekintettel az
idegenforgalom számára.
5.2
Használatba vevő köteles a teniszpálya nyitottságáról gondoskodni, a június, július és augusztus
hónapokban, pedig a következők szerint: minden nap délelőtt 5 – 10 óráig, délután 14 – 20 óráig.
5.3.

Használatba vevő köteles a teniszpálya használatára szabályzatot készíteni.
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5.4.
Használatba vevő kötelezettsége vállal arra, hogy a teniszpálya talajába öntöző rendszert épít
be. Használatba vevő kötelezettséget vállal továbbá a teniszpálya saját költségén történő folyamatos
karbantartására korszerűsítésére, a pályák játékra alkalmas minőségének biztosítására.
5.5.
A használatba vevő az ingatlant vagy annak egyes részeit – az 5.1. pontban meghatározott vállalása
mellett – a használatba adó előzetes tájékoztatása és engedélye mellett hasznosíthatja egyéb módon.
5.6.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba vevő az ingatlant nem terhelheti meg, másnak
további használatra át nem engedheti.
5.7.
Az ingatlan üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen megállapodás
időtartama alatt a használatba vevő köteles.
5.8.
Az építési engedélyhez nem kötött átalakítási munkákat a használatba vevő a használatba adó engedélye
nélkül is elvégezhet, vagy elvégeztethet, de ezekről előzetesen tájékoztatni köteles a használatba adót.
5.9.
A használatba vevő a teniszpálya használatáért a költségeinek fedezetére Gyomaendrőd Város Képviselő
– testülete által meghatározott és jóváhagyott mértékű bérleti díjat szedhet.
5.10.
A használatba vevő köteles az ingatlan hasznosításából adódó bevételeket a teniszpálya fenntartására,
illetőleg működésének biztosítására fordítani.
6.)

A megállapodás felmondása, időtartalmának meghosszabbítása:

6.1.
A jelen megállapodást bármelyik fél 1 évre szóló előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
7.)
Ellenőrzés:
7.1.
A használatba adó jogosult a használatba vevő előzetes értesítése mellett és annak zavarása nélkül az
ingatlan állagát ellenőrizni.
8.)

Egyéb rendelkezések:

8.1.
A jelen megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének …./2011.(III.31.) Gye.
Kt. határozata alapján jött létre.
8.2.
A jelen szerződést a felek képviselői elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
és saját kezűleg aláírták.
Gyomaendrőd, 2011….
…………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviseletében
Várfi András polgármester

…………………………………………….
Gyomaendrődi Tenisz Klub
Képviseletében
Hornok Béla elnök

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István

153

42. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfászugi holtágon közúti híd építése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület
Gellai Imre, mint a Körös Kajak Sportegyesület elnöke levélben kereste meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatát,
hogy a Gyomai közúti híd környezetében építendő hajókikötő és a Fűzfászugi holtágon közúti híd terveztetését
mielőbb elindítsa.
A Hármas-Körösi hajókikötő megépítésének jelentősége:
Az eredményes edzésekhez szükséges meghatározott időközönként egy hosszabb 20-25 km-es edzés lefolytatása,
amelyre a Fűzfászugi holtágon nincs lehetőség.
A Gyomaendrődi horgászok jelentős része a Hármas-Körösön lévő csónakjait a Köröstarcsai csónakkikötőben
tárolja esetenként 5000-Ft-os havidíj ellenében. Egy megépülő csónakkikötő esetében a horgászok valószínűleg a
helyi kikötőt részesítenék előnyben.
A Hármas Körösön nyári időszakban nagyszámban jelentkeznek a vízi turisták, akik a kikötésre alkalmas
infrastrukturális pontokon partra szállnak és őrzött kikötő esetén lehetőségük szerint több napot is az aktuális
városban töltenek. A kikötő megépítésével növelhető lenne a városban eltöltött vendégéjszakák száma.
A Hármas-Körösi hajókikötő ügyében 2010. december 14-én egyeztető tárgyalás zajlot, melyen részt vettek a KörösMaros Nemzeti Park, Kör-Kövizig, Körös Kajak Se, Magyar Közút Nzrt, Transzprojekt Kft, Erbo-Plan Kft (tervezők és
az Önkormányzat munkatársai.
A tárgyalás összegzéseként elhangzott, hogy egyik jelenlévő félnek sincs elvi kifogása a beruházás ellen, azonban a
beruházás megindítása előtt célszerű a tulajdoni viszonyokat tisztázni.
A beruházás fedezet hiányában Önkormányzati finanszírozással nem tud megvalósulni, ezért mindenkép célszerű a
beruházás pályázati úton történő finanszírozása.
A komplett tervezési költség a Transzprojekt Kft árajánlata alapján a Hármas-Körösi csónak-kikötő esetében Bruttó
7.937.500 Ft, a Fűzfás-zugi közúti híd esetében pedig Bruttó 2.062.500 Ft.
Egy sikeres pályázat benyújtásához minimum követelmény egy Elő-megvalósíthatósági tanulmány (EMT)
elkészítése.
Az említett tanulmány elkészítéséhez a Transzprojekt Kft. által adott árajánlat alapján 2.000.000 Ft + Áfa szükséges.
A Fűzfászugi holtágon építendő közúti híd megépítésének jelentősége:
A jelenleg használt edzőpálya hossza 820 m, az Olimpiai versenytáv 1000 m, ezért a sportolók nem tudnak komplett
versenytávokat evezni, így az edzések minősége nem megfelelő.
A Fűzfászugi holtág nyugati medrének hossza lehetővé teszi a teljes 1000 m-es versenytáv megtételét azonban
jelenleg az edzéshez szükséges mentőhajó a keleti holtág-részen található, áthelyezése problémás és időigényes. A
híd megépítésével lehetővé válna a teljes holtág hajózása.
A Fűzfászugi holtágon építendő közúti híd Önkormányzati finanszírozással ugyancsak nem tud megvalósulni, ezért
ennél a beruházásnál is célszerű valamilyen pályázati forrást keresni.
A pályázáshoz szükséges minimum műszaki követelmény egy építési engedéllyel rendelkező terv elkészítése.
Az engedélyes tervek elkészítésére Transzprojekt Kft. által adott árajánlat alapján szintén 2.000.000 Ft + Áfa
szükséges.
Az így elkészítet terv tartalmaz a Talajmechanikai feltárást és szakvéleményt, Geodéziai alaptérképet valamint a
Közúti híd engedélyes tervét.
Kockázatelemzés
A Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfászugi holtágon közúti híd építésének önkormányzati működésére
gyakorolt hatása (kockázatelemzés):
Előnyök
Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a város kajakkenu sportolói számára egy hatékonyabb edzés típus
gyakorlására. Nőhet a sportolók hazai és nemzetközi
sikere.
Nő a város idegenforgalmi értéke. A horgászok részére
biztosított lenne a kikötés, a csónak elhelyezés.

Hátrányok
Jelentős költségvetési fedezetet igényel.
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A Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfászugi holtágon közúti híd építésének elutasítása esetén
(kockázatelemzés):
Előnyök
Hátrányok
Nem jár önkormányzati kiadással.
A sportolók edzésminősége változatlan marad.
A Hármas-Körösi vízi túrázók más környékbeli várost
választanak, látogatnak meg.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy Hármas-Körösi csónakkikötő építését 1.200.000 Ft-tal, a Fűzfás-zugi közúti híd építését 600.000 Fttal támogassa valamint javasolja hogy a beruházás Áfája a Körös Kajak
Sportegyesületet terhelje.

Döntési javaslat
"Hármas-Körösi csónak-kikötő és a Fűzfászugi holtágon közúti híd építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a Hármas-Körösi csónak-kikötő
tervezéséről szóló beruházás megindítását támogatja, a 2010-es évben megállapított de be nem folyt, a
2011-es évben esedékes pályázati támogatások terhére fedezetet biztosít a beruházás számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
B) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a Fűzfás-zugi holtágon építendő közúti híd
tervezéséről szóló beruházás megindítását támogatja,
a 2010-es évben megállapított de be nem folyt, a 2011-es évben esedékes pályázati támogatások terhére
fedezetet biztosít a beruházás számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
C) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hármas-Körösi csónak-kikötő és a
Fűzfás-zugi közúti híd tervezéséről szóló beruházás megindítását,
a 2010-es évben megállapított de be nem folyt, a 2011-es évben esedékes pályázati támogatások terhére
fedezetet biztosít a beruházás számára.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
D) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Hármas-Körösi csónak-kikötő
és a Fűzfás-zugi holtágon közúti híd tervezéséről szóló beruházás megindítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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A gyomai Hármas-Körösi csónak- és kishajókikötő valamint a Fűzfás-zugi közúti
híd előzetes megvalósíthatósági tanulmánya

A

kétfordulós

pályázatnál

a

projekt

előkészítés

támogatásához,

illetve

a

finanszírozásához igényelt támogatás előfeltétele többek között a projektjavaslat Előzetes
Megvalósíthatósági Tanulmányának (EMT) elkészítése, a pályázati kiírás szerinti útmutató
alapján. A megítélt előkészítési támogatást követően a következő fontos mérföldkő a
projektfejlesztésben a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) kidolgozása és
támogatási szerződés szerinti minőségbiztosítása, ahol ezt a támogatási szerződés
előírja. Ezt követi a részletes projektjavaslat (kidolgozott, esetenként elfogadott részletes
megvalósíthatósági

tanulmánnyal,

tervekkel,

engedélyekkel,

egyéb

a

pályázati

útmutatóban meghatározott dokumentummal rendelkező) benyújtása a pályázat második
fordulójára.
Az EMT felépítése a tartalom címszó alatt található.
A tanulmányban a projektgazda igényeinek megfelelő koncepció bemutatása történik,
amelyet az érintett hatóságokkal, kezelőkkel előzetesen le kell egyeztetni, hogy a
megvalósításnak lényeges elvi akadálya ne legyen. Ezt követi a megvalósítandó változat
tanulmányszintű kidolgozása, amely igényel egy geodéziai felmérést, valamint az ebből
elvégezhető földtömegszámítást, amely alapján a főbb mennyiségek megadhatók, így a
projekt

összköltsége

megbecsülhető

lesz.

A

költségbecslés

képezi

az

alapját

a

megvalósíthatósági tanulmánynak, mivel a munka becsült volumene alapján számíthatók
az előkészítés költségei.
A tanulmány mellékleteit képezik a helyszínrajzok, fotódokumentációk, a költségbecslés,
valamint az egyeztetések során a hatóságok, kezelők által kiadott nyilatkozatok.
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43. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészletre
vonatkozó adásvételi szerződés tervezet jóváhagyása
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a januári ülésén döntött arról, hogy a Gyomaendrőd 0130/12 hrsz-ú ingatlanon található
felhagyott szeméttelep rekultivációjának érdekében megvásárolja a felhagyott szeméttelep által a 0130/15 hrsz-ú
ingatlanból érintett 15.496 m2 területű földrészletet, valamint felhatalmazta a polgármestert a 0130/15 hrsz-ú
ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatokkal való tárgyalásra.
Az önkormányzatok elfogadták a Csényi István ingatlanforgalmi szakértő által megállapított bruttó 694.000, azaz
hatszázkilencvennégyezer forintos vételárat.
Ennek megfelelően elkészült az ingatlan adásvételi szerződés tervezete, melyet Csárdaszállás, Kardos és Kondoros
települések képviselő-testületei már elfogadtak, a többi tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete pedig a
márciusi ülésén dönt róla.
Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslat mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetet megtárgyalni és
jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozati
javaslat mellékletét képező, a Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból
15.496 m2 területű földrészletre vonatkozó adásvételi szerződés tervezetét.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészletre vonatkozó adásvételi szerződés
tervezet jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező, a
Gyomaendrőd 0130/15 hrsz-ú ingatlanból 15.496 m2 területű földrészletre vonatkozó adásvételi szerződés
tervezetét.
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27, adószám: 15343264-2-04, törzsszám:
725097, statisztikai szám: 15343264-8411-321-04, képviseli Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző),
Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz., adószám: 15346786-2-04, törzsszám: 346788,
statisztikai szám: 153346786-8411-321-04, képviseli: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző),
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551 Csabacsűd, Szabadság út 41., adószám: 15346779-2-04,
törzsszám: 725558, statisztikai szám: 15346779-8411-321-04, képviseli Molnár József polgármester és Kasikné
Csík Zsuzsanna jegyző),
Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. sz., adószám: 15347189-2-04,
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törzsszám: 725570, statisztikai szám: 15725572-8411-321-04, képviseli: Petneházi Bálintné polgármester és Dr.
Földesi Szabolcs jegyző),
Kardos Község Önkormányzata (5552 Kardos. Gyomai út 24 sz., adószám: 15347055-1-04, törzsszám: 347059,
statisztikai szám: 15347055-8411-321-04, képviseli: Brlás János polgármester és Zsindely Ferencné jegyző),
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5 sz., adószám: 15346676-2-04,
törzsszám: 725536, statisztikai szám: 15346676-8411-321-04, képviseli Dankó Béla polgármester és Zsindely
Ferencné jegyző),
Örménykút Község Önkormányzata (5556 Örménykút, Dózsa György út 26 sz., adószám: 15347206-2-04,
törzsszám: 347202, statisztikai szám: 15347206-8411-321-04, képviseli: Szakács Jánosné polgármester és Miskó
Bence körjegyző) és
Kétsoprony Község Önkormányzata (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11., adószám: 15345187-2-04, törzsszám:
725372, statisztikai szám: 15345187-8411-321-04, képviseli: Völgyi Sándor polgármester és Surinné Szász Margit
jegyző), mint Eladók
- továbbiakban: Eladók
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 sz., adószám: 15346614-2-04,
törzsszám: 725525, statisztikai szám: 15346614-8411-321-04, képviseli: Várfi András polgármester és Dr. Csorba
Csaba jegyző), mint Vevő
- továbbiakban: Vevő
- továbbiakban együtt: Szerződő felek
között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
…………………………………………………………………………………………………......................................
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
…………………………………………………………………………………………………......................................
Babák Mihály
Dr. Melis János
Molnár József
Kasikné Csík Zsuzsanna
……………………………………………………………………………………………………………………….
Petneházi Bálintné
Dr. Földesi Szabolcs
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit

.......................................................................................................................................................................................................
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
BrlásJános
Szakács Jánosné
……………………………
Dr. Timár Gyöngyi

I. Előzmények

1./ A Szerződő felek 2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési területükön
keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó feladatok közös
ellátására. A hulladéklerakó telep - Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő mű - a Gyomaendrőd külterület
0130/15 helyrajzi számú, természetben a Gyomaendrőd, külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.
2./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. július 7. keltezésű, 35389/2010.06.23. számú
Egyszerűsített Határozatával az építményt bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyomaendrőd, külterület 0130/15. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részén III/1.
sorszámon az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjoga került bejegyzésre 31653/2005/2003.11.10 számú
határozattal. A tulajdoni lap I. részén I/3. sorszámon védelmi övezet került bejegyzésre 31628-2/2005.04.01 számú
határozattal.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/12 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának
I. részén I/2. sorszámon védelmi övezet került bejegyzésre 31628-2/2005.04.01 számú határozattal.
Ezeket a bejegyzéseket a jelen jogügylet nem érinti, ezek változatlanok maradnak.
Szerződő felek ezen bejegyzések ismeretében írják alá jelen megállapodást.
3./ Szerződő felek 2010. szeptember 30-án az 1. pontban meghatározott osztatlan közös tulajdonú ingatlanon az
alábbi eszmei tulajdoni hányadokban közös tulajdont létrehozó megállapodást kötöttek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata

3383/10000
3909/10000
463/10000
120/10000
182/10000
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Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

327/10000
1317/10000
124/10000
175/10000

4./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. december 11. keltezésű, a 36967-2/2010.11.08.
számú Egyszerűsített Határozatával a közös tulajdont bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba.
5./ A Vevő tulajdonát képezi a Gyomaendrőd külterület 0130/12. helyrajzi számú telek, amelyen egy régi, felhagyott
szeméttelep található. A Vevő a Gyomaendrőd külterület 0130/12 helyrajzi számú telken található szeméttelep
rekultivációjára pályázatot nyújtott be. A 0130/12 helyrajzi számú szeméttelepen lévő hulladékhalmaz kis része
átnyúlik a Szerződő felek közös tulajdonában lévő Gyomaendrőd külterület 0130/15 helyrajzi számú ingatlanra.
A rekultivációs földrészleteket a Vevő egy helyrajzi szám alá kívánja összevonni. Mivel a Gyomaendrőd külterület
0130/15 helyrajzi számú ingatlan a 3./ pontban meghatározott tulajdoni hányadokban a Szerződő felek közös
tulajdonát képezi, ezen ingatlan északi részén lévő rekultiválandó terület Vevő általi megszerzése szükséges.
II. A Szerződési feltételek
6./ Az Eladók kijelentik, hogy mindösszesen 6617/10000-ed tulajdoni hányaddal kizárólagos tulajdonukat képezi a
Gyomaendrőd 0130/15. helyrajzi számú, külterületi, kivett hulladéktelep megnevezésű, 22 ha 1087 m2 alapterületű
osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan. Az ingatlan további 3383/10000-ed tulajdoni hányadának tulajdonosa a
Vevő.
7./ Az Eladók kijelentik, hogy a II/6./ pontban körülírt ingatlan Gyomaendrőd külterület 0130/12. helyrajzi számú
ingatlannal határos északi részéből 1 ha 5496 m2 alapterületű, jelen szerződés mellékletét képező - a
Gyomaendrőd, 0130/12. és 0130/15. helyrajzi számú földrészletek határrendezését feltüntető - Változási Vázrajzon
megjelölt ingatlanrészt a Vevőnek eladják. A Vevő kijelenti, hogy az előzőekben körülírt ingatlanrészt megismert
állapotban megvásárolja.
A jelen jogügylet következtében kialakításra kerül:
a) Gyomaendrőd, 0130/12. hrsz-ú kivett szemétlerakó telep művelési ágú, 3 ha 3675 m 2 területű ingatlan és a
b) Gyomaendrőd, 0130/15. hrsz-ú kivett hulladéktelep művelési ágú, 20 ha 5591 m2 területű ingatlan.
A telekalakítást a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 800.007/2011. ügyiratszámú, 2011. évi
március hó __ napján jogerőre emelkedett határozatával engedélyezte.
A Vevő a Gyomaendrőd, 0130/15. hrsz-ú ingatlan 1 ha 5496 m2 területű földrészletéből a tulajdoni hányada alapján
őt megillető 5243 m2 területet a Gyomaendrőd külterület 0130/15. és 0130/12. hrsz-ú földrészletek telekhatárrendezése jogcímén átengedi a telekhatár-rendezés során kialakuló 3 ha 3675 m2 területű Gyomaendrőd külterület
0130/12. hrsz-ú földrészletre, és hozzájárul ennek ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
8./ Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező ingatlanrész vételárát 694.000.- Ft (azaz: Hatszázkilencvennégyezer
forint) összegben határozzák meg, melyet a Vevő jelen szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül fizet
meg az Eladóknak a 3./ pontban meghatározott tulajdoni hányadok szerint.

…………………………………………………………………………………………………......................................
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
…………………………………………………………………………………………………......................................
Babák Mihály
Dr. Melis János
Molnár József
Kasikné Csík Zsuzsanna
……………………………………………………………………………………………………………………….
Petneházi Bálintné
Dr. Földesi Szabolcs
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit

.......................................................................................................................................................................................................
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
BrlásJános
Szakács Jánosné
………………………………….
Dr. Timár Gyöngyi
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9./ A Vevő a II/8./ pontban meghatározott vételár összegét átutalással köteles teljesíteni a következők szerint:
Szarvas Város Önkormányzata: 271.285,- Ft (azaz: Kettőszázhetvenegyezer-kettőszáznyolcvanöt forint)
10402142-21423475 bankszámlára,
Csabacsűd Község Önkormányzata:
32.130,- Ft (azaz harminckettőezer-egyszázharminc forint) 5390003815010005 bankszámlára,
Csárdaszállás Község Önkormányzata:8.330,- Ft (azaz nyolcezer-háromszázharminc forint)
5320005311048699 bankszámlára,
Kardos Község Önkormányzata:
12.630,- Ft (azaz tizenkettőezer- hatszázharminc forint) 11733058-15347055
bankszámlára,
Kétsoprony Község Önkormányzata: 22.695,- Ft (azaz huszonkettőezer-hatszázkilencvenöt forint) 1173300315345187 bankszámlára,
Kondoros Nagyközség Önkormányzata: 91.400,- Ft (azaz kilencvenegyezer-négyszáz forint) 11773003-15346676
bankszámlára,
Örménykút Község Önkormányzata: 8.605,- Ft (azaz nyolcezer-hatszázöt forint) 11733058-15347206 bankszámlára,
Hunya Község Önkormányzata: 12.145,- Ft (azaz tizenkettőezer-egyszáznegyvenöt forint) 53200022-11054106
bankszámlára.
10./ Szerződő felek kijelentik, hogy a I/2./ pontban írtakon túl a jogügylettel érintett ingatlanok per-, teher- és
igénymentesek. Ezért feltétlen szavatosságot vállalnak.
11./ A Felek kijelentik, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/15. hrsz. alatti 20 ha 5591 m2 területű hulladéktelep
művelési ágú ingatlan tulajdonjoga és a I/3./ pont szerinti tulajdoni hányadok változatlanok maradnak.
12./ A jelen jogügylettel felmerülő szerződéskötési költség, ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díj és
tulajdonszerzési illeték a Vevőt terheli.
Szerződő felek kijelentik, hogy jogi személynek minősülő, devizabelföldi szervezetek, és jelen szerződés
megkötésének részükről jogszabályi akadálya nincs.
13./ Az Eladók jelen megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a
II/7./ pontban meghatározott ingatlanrész a Vevő tulajdonába kerüljön, és az adásvétel jogcímén a Vevő javára az
ingatlan-nyilvántartásába bejegyzést nyerjen.
14./ Az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, a tulajdonjog átírására vonatkozó kérelem
Földhivatalhoz történő benyújtásával, a NAV 11B400. adatlap aláírásával, valamint a jogügylettel kapcsolatos peren
kívüli ügyek intézésével, különösen a földhivatali eljárásban esetlegesen szükségessé váló szerződés módosítás
elkészítésével és aláírásával a szerződő felek megbízzák Dr. Timár Gyöngyi ügyvédet (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 4.). Az ügyvéd megbízása a Földhivatal tulajdonjogot bejegyző, ill. a NAV Illetékfőosztály illetéket
kiszabó határozatának kézhezvételével kapcsolatos eljárásra nem terjed ki. A szerződő felek a jelen okiratot
egyidejűleg egyszerűsített tényvázlatként is elfogadják, mivel az valamennyi általuk megjelölt tényt, és adatot
helyesen tartalmaz.
15./ A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen
megállapodás valamennyi szerződő fél általi aláírással lép hatályba.
A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt saját kezűleg és jóváhagyólag írták alá. Ezen szerződés 5 (azaz: öt) oldal terjedelmű és 12
(azaz: tizenkettő) egymással szó szerint egyező eredeti példányban készült, amelyből 1-1 példányt a szerződő felek
ellenjegyzés után az eljáró ügyvédtől átvettek.
Kelt: Gyomaendrődön, 2011. évi március hó __ . napján
…………………… ………………..
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Vevő

………………… ……………………
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
KondorosNagyközség Önkormányzata
Eladó

P.H.
………………..
…………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Eladó

P.H.
………………… ……………………
Molnár József
Kasikné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Eladó
160

P.H.

P.H.

………………..
……………….
…………………… ……………………
Petneházi Bálintné
Dr. Földesi Szabolcs
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
Polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Eladó
Eladó
P.H.

P.H.

………………..
……………………
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
Polgármester
körjegyző
Hunya Község Önkormányzata
Eladó

…………………… …………………….
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kardos Község Önkormányzata
Eladó

P.H.

P.H.
……………………
…………………..
Szakács Jánosné
Miskó Bence
Polgármester
körjegyző
Örménykút Község Önkormányzata

P.H.
Ügyvédi ellenjegyzés:
Alulírott Dr. Timár Gyöngyi – 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4. sz. alatti székhelyű – ügyvéd kijelentem, hogy az
általam készített jelen ingatlan adásvételi szerződést a felek, mint akaratuknak mindenben megfelelő okiratot előttem
saját kezűleg írták alá, ezért az okiratot
ellenjegyzem Gyomaendrődön, 2011. évi március hó ___. napján

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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44. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Rendezvények 2011-ben
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) Önkormányzati
rendeletében a rendezvényekre elkülönített forrás 6.000.000 Ft, mely összeget a városban az év során tartandó
rendezvények finanszírozására kíván felhasználni Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A korábbi évektől eltérően a fenti összeg felhasználását kívánjuk átláthatóvá, követhetővé tenni. Ezzel az összeggel
előzetes tervezés alapján az alábbi táblázatban szereplő rendezvényeket kívánja megrendezni:
Rendezvény neve
Költsége
XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
3.000.000 Ft
Április 30-május 1.
XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny1.000.000 Ft
augusztus 20 .
Nemzeti ünnepek: március 15., Hősök Napja május 29.augusztus
600.000 Ft
20., október 23.,
Korábban a két legjelentősebb városi rendezvény, a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál és a Nemzetközi Halfőző
Verseny szervezője a Tourinform Iroda volt, mely beintegrálódott a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézménybe. Ennek megfelelően az idei évtől ezen rendezvények főszervezője a KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény.
E rendezvényekről szóló tájékoztatót az ÜOKKE bizottság véleményezte, és kiegészíteni kérte a rendezvények
részletes költségvetését, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
A fennmaradó összeg (1.400.000 Ft) szolgál a fenti rendezvényeken kívül támogatni kívánt rendezvények
finanszírozására.
Jelenleg három rendezvénnyel kapcsolatos kérelem érkezett az Önkormányzathoz, melyek szintén az előterjesztés
mellékletében olvashatók. Javasoljuk, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. tv alapján ezek támogatását a következők szerinti összeg mértékéig támogassák .
XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó augusztus 57.
II. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap
A Bowling Étterem IX. könnyűzenei koncertje

300.000 Ft
300.000 Ft
400.000 Ft

A korábbi évek gyakorlatából kiindulva, javasolja, hogy a rendezvényalapban legyen tartalék megjelölve, hisz lehet
az év során még most nem ismert rendezvény, melyet az Önkormányzat támogatni kívánna, ez a fenti felosztási
tervezés alapján 400.000 Ft lenne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A bizottság elnök által tett módosító javaslatot a bizottság nem
fogadta el.
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság azzal a változtatással fogadta el a javaslatot, hogy a
rendezvények költségvetését részletesen csatolni kell az
előterjesztéshez.

Döntési javaslat
"Rendezvények 2011-ben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Város 2011. évi rendezvénytervét, pénzügyi
tervét- melynek forrása az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011(II.15.) önkormányzati rendeletben
erre a célra elkülönített 6.000.000 Ft.
Rendezvény neve
XIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál április
30.-május 1.
XIII. Nemzetközi Halfőző Versenyaug. 20.
Nemzeti ünnepek: március 15., Hősök Napja
május 29., Hősök Napja május 29. augusztus
20., október 23.,

Költsége
3.000.000 Ft
1.000.000 Ft
600.000 Ft

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete a következő rendezvényeket kívánja támogatni,
amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben
meghatározott feltételeket teljesítik a kérelem benyújtói.
XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó augusztus 57.
II. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap
A Bowling Étterem IX. könnyűzenei koncertje

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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300.000 Ft
300.000 Ft
400.000 Ft

A 2011. évi rendezvények részletes költségvetési terve
-az alábbi kiadások tájékoztató jellegűek, és az idei év tervezete és az eddigi évek
tapasztalatai alapján lettek meghatározva-

Az alábbi táblázatokban szereplő összegek visszafogottan tervezettek, tájékoztató jellegűek,
és több tételnél a költség pillanatnyilag nem pontosítható (pl.: áram-, vízdíj).

A Közművelődési-, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény által
szervezendő programok:
Nemzeti ünnepek
Március 15. -2011. évi terv
hangosítás
videofelvétel készítés
koszorúk
megvendégelés (szónok, fellépők)
buszköltség
Plakátok, meghívók
Szerzői jogdíj-artisjus
Összesen:

10.000 Ft
20-30.000 Ft
10.000 Ft
18.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
83-93.000 Ft

Hősök Napja - május 29.- -2011. évi terv
hangosítás
videofelvétel készítés
koszorúk
megvendégelés (szónok, fellépők)
buszköltség
Plakátok, meghívók
Szerzői jogdíj-artisjus
Összesen:

10.000 Ft
20-30.000 Ft
10.000 Ft
18.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
83-93.000 Ft

Augusztus 20. --2011. évi terv
hangosítás
videofelvétel készítés
megvendégelés (szónok, fellépők)
felvonulás
Plakátok, meghívók
Szerzői jogdíj-artisjus
Dologi kiadás (szalag, étkeztetés)
Összesen:

10.000 Ft
20-30.000 Ft
20.000 Ft
120.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
100.000 Ft
290-300.000 Ft

Október 23. -2011. évi terv
hangosítás
videofelvétel készítés
megvendégelés (szónok, fellépők)
koszorúk
buszköltség
Plakátok, meghívók
Szerzői jogdíj-artisjus
Összesen:

10.000 Ft
20-30.000 Ft
18.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
83-93.000 Ft

XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál- 2 nap -2011. évi terv
helyszín bérleti díja
200.000 Ft
színpad bérleti díja
400.000 Ft
rend.sátor bérleti díja
330.000 Ft
sörpadok, asztalok bérleti díja
140.000 Ft
Rendezvénynaptárban megj. hirdetés
80.000 Ft
Békés M. Korm. Hiv. Állateg. És
15.000 Ft
Élelm.Ell.Hiv. eng.
Magyar Fesztiválszövetség tagdíja
20.000 Ft
Reklám /Duna TV/
187.500 Ft
Villanyszer. + áramdíj
160.000 Ft
Eü. Szolg. Biztosítása-mentők
160.000 Ft
Rendezvénybiztosítás, őrzés
80.000 Ft
Szemétszállítás
40.000 Ft
Dologi kiadások /plakát, meghívó, étkezt./
650.000 Ft
Munkabér /Bethlen iskola dolgozói/
100.000 Ft
Színpadi programok
Nagy Együttesek: pl.: Csík zenekar
730.000 Ft
Old Boys zenekar
680.000 Ft
Szekeres Adrienn
270.000 Ft
Kisebb együttesek: pl.: Cairo együttes
100.000 Ft
Csiszár László ea. művész
80.000 Ft
Gyermekprogram, foglalkoztató
196.000 Ft
Műsorvezető
40.000 Ft
Összesen:
4.658.500 Ft
Bevétel:
- helybérleti díjak:
400.000 Ft
- részvételi díjak:
100.000 Ft
- vendégl. megáll. szer.
650.000 Ft
- Reklám bevétel
200.000 Ft
- Suttyomba /részköltség-átváll./
300.000 Ft
- Önkormányzati támogatás
3.000.000 Ft
Összesen
4.650.000 Ft

XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny - a Bethlen udvarán a Lidl áruház mögött -2011. évi terv
helyszín bérleti díja
200.000 Ft
színpad bérleti díja
400.000 Ft
rend.sátor bérleti díja
300.000 Ft
sörpadok, asztalok bérleti díja
140.000 Ft
Rendezvénynaptárban megj. hirdetés
40.000 Ft
Békés M. Korm. Hiv. Állateg. És
15.000 Ft
Élelm.Ell.Hiv. eng.
Villanyszer. + áramdíj
80.000 Ft
Eü. Szolg. Biztosítása-mentők
80.000 Ft
Rendezvénybiztosítás, őrzés
25.000 Ft
Szemétszállítás
40.000 Ft
Dologi kiadások /plakát, meghívó, fellépők
450.000 Ft
étkeztetése/
Munkabér /Bethlen iskola dolgozói/
50.000 Ft
Színpadi programok költségei
180.000 Ft
Összesen
2.000.000 Ft
Bevétel:
- nevezési díjak:
150.000 Ft
- helybérleti díj
200.000 Ft
- reklám bevétel
200.000 Ft
- vendéglátós helybérl. díja
450.000 Ft
- Önkormányzati támogatás
1.000.000 Ft
Összesen
2.000.000 Ft
Színvonalasabb színpadi programok szervezéséhez minimálisan plusz 500.000 Ft-ra lenne
még szükség.

45. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011
Hornok Réka
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2011. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-vel közösen hirdeti meg a „Mindenki Ebédel”
programot.
Az Alapítvány támogatói segítségével szeretné megoldani, hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi
időszakban, hanem azon kívül hétvégeken, iskola szünetekben (tavasz, nyár, tél) minden óvodás és általános
iskolás korú gyermek rendszeresen táplálkozzék.
A pályázati kiírást a kiíró valamennyi magyarországi településre elektronikus úton eljuttatja. Pályázatot
kizárólag települési önkormányzatok nyújthatnak be.
Jelen pályázat kedvezményezettjei azok a szegény sorban élő óvodás, illetve általános iskolás korú gyermekek (314 év), akiket a pályázó település oktatási intézményei jelölnek ki. Egy település maximum 30 gyermek ellátására
nyújthat be pályázatot. A Raiffeisen Bank által működtetett Közösen program keretében indított, a Rendszeres
Megtakarítási Program ügyfeleit megcélzó jótékonysági akció tervezett adományösszegéből körülbelül 500 gyermek
6 havi ellátására nyílik lehetőség. Jelentkezők számától, környezettanulmányoktól, település lakosainak
összetételétől, településen élő rászorultak arányától, a pályázatok adatai alapján az elszámolási kötelezettségektől
függően a Gyermekétkeztetési Alapítvány Kuratóriuma az adatok birtokában tesz javaslatot azon pályázók
meghatározására, akik a web-es szavazáson részt vehetnek. A pályázat önrész mentes!
Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 40.000 forintba kerül. Ez magában foglalja a
2011. év 05-2011. X. havi valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, a nyári és az őszi szünetre naponta 1-1 adag, így fél
évre minimum 80 adag ennivaló átadását.
A helyi oktatási intézmények pedagógusai kijelölik azokat a gyermekeket, akik a pályázat szerinti ellátásra jogosultak
lesznek. Egy családból több gyermek is kijelölhető. A kijelölt gyermekek személye a pályázati ellátás időtartama alatt
csak különleges indokkal és az alapítvány írásos engedélye birtokában változtatható meg.
Az önkormányzat kiválasztja azt a személyt vagy intézményt, aki/amely az alapítványi szállítmányokat átveszi,
tárolja és minden pénteken az átvételi ív aláírása ellenében átadja a jogosult gyermekeknek, szülőknek. Egy
alkalommal legfeljebb 2 napi, szünetekben 3 napi adag adható ki. Az alapítvány alkalmanként egyszerre három
hétre, illetve hosszabb tanítási szünetek előtt (nyári szünet) hat hétre elegendő ebédadagot szállít a helyszínre, és
ad át a kijelölt átvevőnek. Az alapítványi szállítmányok tartalmaznak mélyhúzott fóliával ellátott, forró vízben
melegíthető készételeket, melyek tárolása, kezelése hűtést igényel! Külön tisztiorvosi engedélyt, képzett
személyzetet vagy élelmiszer-egészségügyi szempontból különlegesen kialakított tároló helyet viszont nem.
Hosszabb tanítási szünetek ideje alatt alapvető élelmiszerek is szerepelhetnek a csomagban. (cukor, liszt, tészta,
édesség, bab, lencse, stb.)
Az Alapítvány a következő ételfajtákból kombinálja össze az éppen aktuális szállítmányokat: egytálételek, főzelékek
feltéttel, húsételek megfelelő körettel, levesek és tészták kombinált csomagolásban. A szállítandó készétel
mennyisége adagonként 450 gramm, eltarthatósága a gyártástól számított 30 nap.
A pályázónak vállalnia kell a következőket:
hogy a település iskolai és óvodai pedagógusai által megnevezett - legrászorultabb - gyermekek számára
juttatják az alapítványi ennivalót.
hogy a programot finanszírozó cég alapítvány által közölt adatait a helyi lapban (amennyiben van ilyen)
havonta közzéteszi, és a lapból egy támpéldányt eljuttatnak az alapítványhoz.
az átvevő helyen biztosít hűtőszekrényt , melynek térfogata minimum 180 liter, ezen kívül szigorúan ügyel
arra, hogy az ételek kiosztásáig a hűtőlánc nem szakad meg
olyan személy kijelölését, aki:
az alapítvány által - alkalmanként - előre jelzett időpontban, fél éven keresztül, a kiszállított élelmiszert
szállítólevélen átveszi.
átvételi ív aláírása ellenében pénteken, illetve az oktatási szünetek előtti napokon, majd legfeljebb 3 naponta
kiadja a jogosultaknak
az aláíratott átvételi íveket az év során egy mappába lefűzi, majd a program befejeztével egyben visszaküldi
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az alapítvány címére
Az oktatási intézmények vállalják továbbá, hogy kiválasztják a program kedvezményezettjeit
A kiválasztott gyermekekről kitöltött adatlapot eljuttatják az alapítványhoz
a kiválasztott gyermekek nevét a d. pont szerint kijelölt átadóval tudatják
ellenőrzik, hogy a megsegített családok valóban gyermekeiket látják-e el az alapítványi ennivalóval,
amennyiben visszaélést tapasztalnak, más gyermeket (családot) választanak helyette
Önkormányzatunk 2006. óta sikeresen pályázik a Gyermekétkeztetési Alapítvány átal meghirdetett „Mindenki
Ebédel” programokra. 2006-ban a nagylaposi, 2007-ben az öregszőlői, 2008-ban, 2009-ben, és 2010-ben pedig az
endrődi településrészen élő gyerekek részesülhettek a támogatásból. Az idei évben, ha a pályázati feltételek
megengedik szeretnénk úgy megvalósítani a pályázatot, hogy a programban résztvevő diákok a gyomai és az
endrődi település részen élő HHH-s gyermekek közül kerüljenek kiválasztásra.
Mivel a pályázat benyújtási határideje 2011. március 22., ezért a Tisztelt Képviselő-testület utólagos jóváhagyására
van szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.

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

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az
előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az
előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását.

Döntési javaslat
"Raiffeisen Mindenki Ebédel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Raiffeisen Bank Zrt. és a
Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki Ebédel 2010-2011. pályázat benyújtásával.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hornok Réka
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PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1) Összefoglaló
a) Projekt megnevezése: Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011
b) Pályázat megnevezése: A Raiffeisen Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány KÖZÖS(EN)
pályázata
c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
d) Projekt ismertetése: Jelen pályázat kedvezményezettjei azok a szegény sorban élő óvodás, illetve
általános iskolás korú gyermekek (3-14 év), akiket a pályázó település oktatási intézményei jelölnek ki.
Egy település maximum 30 gyermek ellátására nyújthat be pályázatot. A Raiffeisen Bank által
működtetett Közösen program keretében indított, a Rendszeres Megtakarítási Program ügyfeleit
megcélzó jótékonysági akció tervezett adományösszegéből körülbelül 500 gyermek 6 havi ellátására
nyílik lehetőség. Jelentkezők számától, környezettanulmányoktól, település lakosainak összetételétől,
településen élő rászorultak arányától, a pályázatok adatai alapján az elszámolási kötelezettségektől
függően a Gyermekétkeztetési Alapítvány Kuratóriuma az adatok birtokában tesz javaslatot azon
pályázók meghatározására, akik a web-es szavazáson részt vehetnek. A pályázat önrész mentes.
2) Projektgazda bemutatása
a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célja és feladata a hátrányos helyzetű, szegénysorban élő
gyerekek és családjaik támogatása.
b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2006. évtől sikeresen pályázik a Gyermekétkeztetési Alapítvány
felhívásaira. 2006-ban Nagylaposon, 2007-ben Öregszőlőben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben pedig
az endrődi településrészen zajlott sikeresen a program.
c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, pályázati referensek
3) Projekt háttere
a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér):
Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai
mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak).
b) Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő és önrész mentes
4) Fejlesztési igény megalapozása
a) Helyzetértékelés:
Gyomaendrőd Város területén sok olyan család él, akiknek anyagi lehetőségei korlátozottak, illetve sok
esetben egyéb szociális körülményeik sem mondhatók ideálisnak. Ezen családokban élő kisgyermekek
közül sokról elmondható, hogy hétvégéken, illetve az iskolai szünetekben éheznek. A program arra
kínál lehetőséget, hogy – kiválasztva ezen gyerekeket – minél több kisgyermek hétvégi étkeztetését
részben megoldjuk, segítsük.
b) Projekt célkitűzései:
Jelen pályázat keretei között Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a maximálisan megpályázható, 30
hátrányos helyzetű, 3-14 éves korú gyermeket kíván 2011. V-X. hónapokban hétvégéken étkeztetni.
c) Célcsoport bemutatása:
Közvetlen haszonélvező a 30 gyermek és családja, hiszen támogatás elnyerése esetén a 2011. évben
május hónaptól október hónapig összesen 80 adag élelmiszert kapnak.
5 Megoldási változatok ismertetése
d) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
e) Változatok meghatározása:
„0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
Amennyiben nem valósul meg a program, 30 gyermeknek a 2011. évben nem minden gyermek
esetben biztosított a hétvégi étkezés.
- „A” változat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz a
program megvalósítása érdekében 2011. március 22-ig.
- „B” változat:
nem releváns

f)

Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat

5) Megvalósítási javaslat leírása
Műszaki tartalom: jelen esetben nem releváns, a pályázat tartalma az 1/d) pontban röviden
ismertetésre került
a) Ütemezés:

előkészítés:
kivitelezés:

2011. év
2011. év

b) Hatások és eredmények:
- 30 hátrányos helyzetű gyermek 2011-ben 6 hónapon keresztül hétvégén is biztosan ebédelni fog
- A 30 gyermek családjának némileg kevesebbet kell élelmiszerre költenie, ezáltal többet
fordíthatnak egyéb kiadásaikra
6) Pénzügyi elemzés
a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő
b) Költségek meghatározása:
- Beruházási költségek: Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 40.000
forintba kerül.
- Működési költségek: a pályázat önrész mentes
- Megítélhető támogatási összeg: a támogatást nem Ft-ban, hanem élelmiszercsomagokban kapjuk
7) Kockázat elemzés:
A beruházás elmaradása esetén 30 gyermek hétvégi étkezése a 2011. évben nem minden esetben
biztosított. A megvalósítás során a lakosság között előfordulhat viszály abból eredően, hogy bizonyos
családok úgy gondolhatják, az ő gyermekük is lehetne a kedvezményezettek között.
8) Kommunikációs terv:
- Az alapítvány támogatóinak közzététele a város újságjában minden hónapban, melyből egy
támpéldányt az alapítványhoz el kell juttatni

10) Indikátorok: nem releváns

Gyomaendrőd, 2011. március 16.

46. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat kérelme utcai szociális munka szociális
szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással (továbbiakban KKTT) kötött
feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.
A Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő szervezet, a KKTT-val étkeztetés,
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, idősek klubja, idősek otthona tekintetében kötött feladat-ellátási szerződést.
A Szeretetszolgálat sikeres DAOP pályázattal további 4 új szolgáltatás bevezetését vállalta: utcai szociális munka,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek és demens személyek nappali ellátása. A
szolgáltatások beindítása folyamatban van.
A szarvasi kistérségben nem biztosított az utcai szociális munka, ezért a Szeretetszolgálat a kistérség
önkormányzatainál a megállapodás módosítását követően biztosítaná a szolgáltatást.
Az utcai szociális munka célcsoportja: az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok, illetve a hajléktalanság
veszélyében élők.
Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen a hajléktalan személyek felkutatása, megfelelő intézménybe való
juttatása, tájékoztatás, információnyújtás egyéb lehetőségekről, szükség esetén ügyintézésben való segítségnyújtás,
krízis helyzet kezelése, élelemmel, meleg ruhával, takaróval való ellátása, 24 órás krízis autó biztosítása.
A Szeretetszolgálat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális
Diszpécserközpontjával. Jelzés esetén a 24 órás krízis autó biztosítaná az állandó készenlétet, és ennek
megfelelően az egyéni szükségletre épülő feladatellátást.
A Szeretetszolgálat a Szarvason hagyománnyá vált ételosztást szeretné a kistérség településein bevezetni, továbbá
vállalja a célcsoportnak ruha és élelmiszer adományok szétosztását is.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy egy évben egy-egy hajléktalan személy krízis helyzetét
kell megoldanunk, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ végez, az azonnali ellátást –étkezés, tisztálkodás követően a Békési Hajléktalan Szállóra szállítja be a hajléktalan személyt.
Azt gondolom, hogy a társadalmunkban zajló folyamatok miatt – kilakoltatási moratórium felfüggesztése, családok
elszegényedése - sajnos településünkön is kerülhetnek családok, személyek abba a helyzetbe, hogy elvesztik a
lakásukat, így előfordulhat, hogy egyszerre több személy lakhatását is meg kell oldani az Önkormányzatnak.
Megfelelő bérlakás állomány nem áll rendelkezésre a probléma megoldására, ezért az utcai szociális munka
biztosítása megoldást jelenthet a problémára.
Önkormányzatunk számára az utcai szociális munka nem kötelezően ellátandó feladat, a Sztv. értelmében a
szolgáltatás 50.000 fő lakosságszám felett kötelező feladat. Az önkormányzat saját intézmény fenntartásában nem
kívánja a feladatellátást bevezetni, azonban az ellátás jól illeszkedik a gyomaendrődi szociális ellátórendszerhez,
ezért javaslom a Képviselő-testület számára, hogy az utcai szociális munka tekintetében járuljon hozzá a KKTT
megállapodás módosításához.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet szíveskedjen állást foglalni a Szeretetszolgálat kérelmével kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottságelnöki Munkacsoport támogatja a Szarvasi Ótemplomi
Szeretetszolgálat kérelmét az utcai szociális munka szociális szolgáltatás
bevezetésével kapcsolatban, javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az
utcai szociális munka tekintetében járuljon hozzá a KKTT megállapodás
módosításához.
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Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság támogatja a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat kérelmét az
utcai szociális munka szociális szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban,
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az utcai szociális munka
tekintetében járuljon hozzá a KKTT megállapodás módosításához.

Döntési javaslat
"Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat kérelme utcai szociális munka szociális szolgáltatás bevezetésével
kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat utcai
szociális munka szociális szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos kérelmének, az utcai szociális munka tekintetében
hozzájárul a KKTT megállapodás módosításához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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47. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a 2011. évi pályázati lehetőségekről
Hornok Réka
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. január 14-én lépett hatályba az Új Széchenyi Terv (ÚSZT). A terv hat alterületre lett osztva, melyek az
alábbiak:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program
3. Vállalkozásfejlesztési Program
4. Tudomány - Innováció Program
5. Foglalkoztatási Program
6. Közlekedésfejlesztési Program
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaihoz hasonlóan, ezeken a programokon belül kerülnek
meghirdetésre az egyes fejlesztendő területekhez kapcsolódó pályázati kiírások.
Az ÚSZT-ben a 2011-2013. finanszírozási időszakra vonatkozóan kerültek meghatározásra a fejlesztendő területek,
a támogatandó projektek.
A közeljövőben számos pályázati kiírás jelenik meg, melyekről rövid összefoglalót készítettünk a Tisztelt Képviselőtestületnek. Ezen pályázati lehetőségek meghatározzák a 2011-2013. uniós finanszírozási időszakhoz kapcsolódó
fejlesztési területeket, így alapjaiban behatárolják az ciklusra vonatkozó gazdasági programot is.
Az önkormányzat beruházásokért felelős munkatársai az előzetes egyeztetések során kiválasztották azokat a
pályázati kiírásokat, amelyek érintik az önkormányzatot.
Önkormányzatokat érintő, várhatóan 2011. évben megjelenő, regionális pályázatok
Gyógyító Magyarország- Egészségipari Program:
A Gyógyító Magyarország – Egészségipari program egyrészt hazánk termálvízkészletének,
geotermikus adottságainak jobb, hatékonyabb kihasználását célozza
meg, másrészt – ezzel összefüggésben – az egészség megőrzését és helyreállítását,
az egészségtudatos életmódot szolgáló termelő és szolgáltató iparágakat kapcsolja
harmonikus rendszerbe.
Zöldgazdaság-fejlesztési Program:
1. KEOP-2011-4.2.0 – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
A pályázati kiírás általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés
elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia
felhasználásban lévő arányának a növelése.
A konstrukció: Pályázni lehet a fűtési igény, a használati melegvíz-igény, gazdasági-termelési folyamat közvetlen
hőigényének részbeni vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrásból, villamosenergia-termelésre napelemes
rendszer segítségével.
B konstrukció: Pályázni lehet napenergia hasznosításra, biomassza felhasználásra, biogáz és depóniagáz
hasznosítására, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény
kielégítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, szélenergia hasznosítására, megújuló energiaforrások
kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására, megújuló
energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.
Lehetséges pályázók: kis- és középvállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami
szervezetek, civil szervezetek
Pályázható támogatás: „A konstrukció”: 1mFt-100mFt; „B konstrukció”:1 mFt – 1mrd Ft
Támogatás mértéke: vállalkozások esetén a Dél-alföldi Régióban: 50 %
Önkormányzatok esetén: 85 %
Állami szervezetek esetén: 100 %
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A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
A B konstrukció jelentősége abban áll, hogy a korábbi tervekben szereplő pelletáló üzem kialakítására lehetősége
nyílna az önkormányzatnak. Az Önkormányzati területek szociális földprogram keretében történő hasznosításával a
szükséges mennyiségű energianövény termesztése megoldható lenne, és a beruházás megvalósítása révén
számos új munkalehetőséget tudnánk teremteni.
2. KEOP-2011-4.9.0 - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
A konstrukció keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás
felhasználásával kombináló (továbbiakban: kombinált projekt) projektet lehet benyújtani.
A konstrukció célja: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenysége, az épületek hőtechnikai adottságainak
javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése; a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai
fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek.
Lehetséges pályázók: kis- és középvállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami
szervezetek, civil szervezetek
Pályázható támogatás: 1 mFt – 1mrd Ft
Támogatás mértéke: vállalkozások esetén a Dél-alföldi Régióban: 50 %
Önkormányzatok esetén: 85 %
Állami szervezetek esetén: 100 %
A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.
Vállalkozásfejlesztési Program:
A program keretében a mikro, kis- és középvállalkozások közös beruházására, eszközbeszerzésére, klaszterek
kialakítására, komplex technológia fejlesztésre, foglalkoztatásra, munkahelyi képzések megvalósítására lehet
pályázatokat benyújtani.
Tudomány-Innováció Program:
Ezen alterületen belül a kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre,
információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre
lehet támogatást igényelni.
Foglalkoztatási Program:
Ide taroznak azon konstrukciók, melyek lehetővé teszik a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását.
Közlekedésfejlesztési Program:
1. Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása a Dél-alföldi Régióban
A korábbi évektől eltérően, jelen programcsomagban nem kerül meghirdetésre az önkormányzati tulajdonú utak
fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázati lehetőség. A kiírásra kerülő pályázatok között csak a „állami kezelésű
közutakon az elérhetőség javítása a Dél-alföldi Régióban” c. konstrukció szerepel, erre viszont önkormányzat nem
nyújthat be pályázatot. Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről jelzéssel élhetünk a lehetséges pályázó
Magyar Közút NZrt. felé, hogy a településünket érintő 4 és 5 számjegyű utak közül melyek szorulnak felújításra.
2. DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban
A jelenleg megvalósult kerékpárhálózat fejlesztési konstrukcióhoz hasonlóan, jelen projekt keretében lehetőségünk
nyílna a korábban megtervezésre került endrődi kerékpárúti szakasz megépítésére a Kodály Zoltán utcától az
endrődi közúti hídig.
Lehetséges pályázók: önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek
Pályázható támogatás: 50mFt-300mFt
Támogatás mértéke: 90%
A pályázatok benyújtására a finanszírozási időszak alatt 2011. március 1. – 2012. március 29. között folyamatosan
lehetőség van, az alábbi értékelési szakaszokat meghatározásával:
Benyújtás ideje:
2011. július 28.
2011. október 24.
2012. március 29.
3. KÖZOP-3.2.0/C-08-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése
A pályázati kiírás keretein belül lehetőség nyílna a belterületi kerékpárúthoz kapcsolódóan az endrődi közúti hídtól
az Olajosok útjáig egy külterületi szakasz megépítésére.
Lehetséges pályázók: önkormányzatok és ezek társulásai, központi költségvetési szervek, és társulásai
Pályázható támogatás: 50mFt-450mFt
Támogatás mértéke: 90 %
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A pályázatok benyújtására szakaszosan van lehetőség:
2011.március 15.
2011. június 15.
2011. szeptember 15.
2011.december 15.
4. Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához
kapcsolódó támogatás-igénylési kérelmek benyújtása
A pályázati kiírásban szereplő „B” konstrukció keretében olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez
igényelhető támogatás, amelyek a KÖZOP „Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetőségének javítása”, vagy „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése”, vagy „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritásai
valamelyikének megvalósítását szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzatával közösen pályázatot kíván benyújtani a
„Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése” konstrukcióra. A pályázat keretein belül sor kerülne vasúti rakodóudvar kialakítására Gyomaendrődön,
valamint a vasúti csomóponthoz csatlakozó közutak (köztük a Gyomaendrőd-Dévaványa közút) fejlesztésére az
ipari területek elérhetőségének javítása érdekében. Amennyiben ez az előkészítési pályázat támogatásban részesül,
lehetőség lesz benyújtani a beruházás megvalósítására vonatkozó projektünket a kivitelezésre vonatkozó pályázati
konstrukció keretében.
Lehetséges pályázók: NIF Zrt; 100%-os állami tulajdonú társaságok, állami költségvetési szervek helyi
önkormányzatok
Pályázható támogatás: nincs meghatározva
Támogatás mértéke: 100%
A pályázatok benyújtására 2011.január 17-től a támogatási keretösszeg kimerüléséig folyamatosan lehetőség van.
Az ÚSZT-vel párhuzamosan továbbra is nyújt pályázati lehetőségeket az ÚMFT.
KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása
Az elvi vízjogi létesítési engedély birtokában pályázatot nyújtunk be az építési engedély megszerzésére, kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre.
A pályázat benyújtásával sor kerülhetne a meglévő szennyvíztelep korszerűsítésére.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: települési önkormányzatok egyénileg,
települési önkormányzatok társulásai, a Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját
nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium), A Magyar Állam (mint
közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt.
Támogatást a legalább nettó 250.000.000 Fttervezett teljes elszámolható összköltségű
projektek kaphatnak.
A projekt-megvalósítás esetében a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 85%.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség a konstrukció felfüggesztéséig.
Az előbbiekben felsorolt pályázati lehetőségek közül fontos kiemelni az olyan hosszú távú beruházások
támogatását, melyekkel néhány önkormányzati intézmény esetében megvalósítható lenne az energiaracionalizálás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozati javaslat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
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"Tájékoztatás a 2011.évi pályázati lehetőségekről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi pályázati lehetőségekről szóló
tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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48. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2011. évi szúnyogyérítési feladatokról tájékoztató
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatos meghívásos beszerzési eljárás lebonyolítására a Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete ( 13 tagból álló Önkormányzati Társulás ) megbízta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát. A szúnyoggyérítés tevékenység becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a
beszerzési szabályzat értelmében 3 ajánlatot kell bekérni a szolgáltatóktól.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatokat az alábbi 5 társaságtól kérte be:
1. Szemp-Air Kft-től,
2. Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt-től,
3. RSZ-Coop Kft-től,
4. DDD Kft-től,
5. Vas-Szúnyog Kft.-től.
Az ajánlatokat minden településre külön-külön kértük megbontani.
Határidőre 3 szolgáltató nyújtott be ajánlatot. A Szemp-air Kft és az RSZ-Coop Kft. együttesen, konzorciumként
nyújtották be az árajánlatukat.
A jelen előterjesztéshez mellékelve lett az ajánlatok felbontásáról kiállított bírálati lap. A határidőre benyújtott
ajánlatokból 2 db érvényes, 1 db pedig nem, melynek indoklását az összegzés tartalmazza.
Összegezés
A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezet tagtelepüléseinek területén szúnyog-gyérítési feladatok
elvégzésére a 2011. évre vonatkozóan benyújtott ajánlatok elbírálásához.
1.
Az ajánlatkérő neve és címe:
Körösvölgyi Települések Regionális Szervezet tagtelepülései megbízásából
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pont:

Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
Varjú Róbert ügyintéző
Tel/fax: 0666/386-122
E-mail: varju@pmhiv.gyomaendrod.hu

2.
Az ajánlatkérés tárgya: Körös-völgyi Települések Regionális Szervezet tagtelepüléseinek területén szúnyoggyérítés 2011. év Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípőszúnyog lárva, illetve imágóirtás komplex
elvégzése a megrendelő által felkért szakértő által meghatározott időpontokban. A vállalkozó feladata továbbá a
szúnyog-gyérítés elvégzésével kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése, értesítések lebonyolítása.
3.

Szerződés időtartama: 2011. április 10. – 2011. december 31.

4.

Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos:

Tárgyalás nélküli eljárás

5.
a) Eredményes volt-e az eljárás:
Az eljárás eredményes volt.
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: —
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: —
6.

A benyújtott ajánlatok száma, és részletezése részajánlatonként:
Légi Biológiai kezelés
Földi Biológiai kezelés
Légi Kémiai kezelés

3 db
3 db
3 db
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Földi Kémiai kezelés
S.
1.
2.
3.

Pályázó
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop
Kft Konzorcium
DDD Kft.
Corax – Bioner
Környezetvédelmi Kft.

3 db

Légi biológiai
x

Földi biológiai
x

Légi bémiai
x

Földi kémiai
x

x
x

x
x

x
x

x
x

7.
a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – a legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
Légi biológiai:
Ssz. Pályázó neve
Címe
Fajlagos
(Ft/ha/alkalom ) nettó
árajánlat
1.
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
1.560
Konzorcium
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
2.
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
4.000
3.
Corax – Bioner Környezetvédelmi Kft.
1117, Budapest, Hunyadi János u. 9.
2.200
Földi biológiai:
Ssz. Pályázó neve
Címe
Fajlagos
(Ft/ha/alkalom ) nettó
árajánlat
1.
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
1.560
Konzorcium
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
2.
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
4.000
3.
Corax – Bioner Környezetvédelmi Kft.
1117, Budapest, Hunyadi János u. 9.
2.500
Légi kémiai:
Ssz. Pályázó neve
Címe
Fajlagos
(Ft/ha/alkalom ) nettó
árajánlat
1.
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
1.200
Konzorcium
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
2.
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
1.300
3.
Corax – Bioner Környezetvédelmi Kft.
1117, Budapest, Hunyadi János u. 9.
1.450
Földi kémiai:
Ssz. Pályázó neve
Címe
Fajlagos
(Ft/ha/alkalom ) nettó
árajánlat
1.
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
1.000
Konzorcium
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
2.
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
1.300
3.
Corax – Bioner Környezetvédelmi Kft.
1117, Budapest, Hunyadi János u. 9.
1.500
b) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok elbírálásának indokolása: —
8.
Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Volt.
Corax – Bioner Környezetvédelmi Kft. nem az ajánlati felhívásban leírt követelmények szerint és tartalommal
nyújtotta be pályázatát. Az ajánlat email-ban érkezett, és nem megfelelő tartalommal.
9.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka: A legelőnyösebb nettó fajlagos árajánlat.
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
Konzorcium
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
Konzorcium

Légi biológiai:
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
Földi biológiai:
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
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1.560 Ft/ha/alkalom
1.560 Ft/ha/alkalom

Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
Konzorcium
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft
Konzorcium

Légi kémiai:
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.
Földi kémiai:
6728, Szeged, Napos út 7. – 5600.
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I./10.

1.200 Ft/ha/alkalom
1.000 Ft/ha/alkalom

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: A következő legelőnyösebb nettó fajlagos árajánlat.
Légi biológiai:
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
4.000 Ft/ha/alkalom
Földi biológiai:
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
4.000 Ft/ha/alkalom
Légi kémiai:
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
1.300 Ft/ha/alkalom
Földi kémiai:
DDD Kft.
2900. Komárom, Fuvaros köz 4.
1.300 Ft/ha/alkalom
10.

Egyéb információk: —

11. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:
2011. március 8.
12. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2011. március 21.
13. Az eredményhirdetés várható időpontja:
2011. április 1.
13. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. április 10.
14. Az összegezés megküldésének dátuma:
2011. április 20.
A legkedvezőbb ajánlatot a Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft Konzorcium nyújtotta be.

Döntési javaslat
"A 2011. évi szúnyogyérítési feladatokról tájékoztató"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatos meghívásos
beszerzési eljárásról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: folyamatos
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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BÍRÁLATI LAP
A „Szúnyoggyérítés a 2011. évben” pályázati eljáráshoz
Értékelési szempontok
Szemp-Air
DDD Kft
Corax-Bioner
Kft.-RSZKörnyezetvédelmi Kft.
Coop Kft.
Konzorcium
Formai követelmények
Időben érkezett
Sértetlen, zárt csomagolás
1 eredeti, 1 másolati pld.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi
alkalmasság
1.) Az ajánlatot adó bármely
bankszámláján 60 napot
meghaladó mértékű sorban állás
nem volt.
Igazolási mód: Eredeti nyilatkozat
a számlavezető pénzintézetről,
számláiról valamint arról, hogy a
számlanyitás óta 60 napot
meghaladó mértékű sorban állás a
számlán nem volt.
2.) Mérleg szerinti eredménye az
elmúlt két, pénzügyileg lezárt év
bármelyikében nem volt negatív.
Igazolási mód: Csatolta a lezárt
üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerint éves
beszámolóját egyszerű
másolatban.

Csak e-mail-ban érkezett,
tehét nem felel meg az
ajánlatkérés 13. pontjában
előírt formai
követelményeknek.

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem nyújtott be.

Igen

Igen

Nem nyújtott be.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság
2.) Az ajánlatot adó
referenciamunkái:
Az előző 2 év (2008, 2009.)
vonatkozásában a legjelentősebb
szolgáltatások ismertetése, mely
tartalmazza az ellenszolgáltatás
összegét, a teljesítés helyét, idejét
és annak fajtáját, a szerződést kötő
másik fél nevét.

igen

Igen.

Nem nyújtott be.

3.) A teljesítéshez szükséges
eszközökkel rendelkezik:
A rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, műszaki
felszereltség bemutatása, saját
üzemben tartású, érvényes
műszaki vizsgával rendelkező,
legalább 2 db GPS berendezéssel
ellátott légi járművel rendelkezik.

igen

igen

Nem nyújtott be.

4.) Rendelkezik a teljesítéshez
szükséges szakemberekkel:
Repülőgép vezetőkkel, akik
megfelelő jogosítvánnyal,
valamint legalább 3-3 év
szúnyogirtási gyakorlattal
rendelkeznek, a teljesítésbe bevont
egy gázmester szakemberrel kell
rendelkezni, szintén legalább 3
éves gyakorlattal.
A képzettséget bizonyító
okiratokat csatolta.

igen

Csak 2 db. Nem nyújtotta be.
Gázmester
végzettséget
igazoló
okirat lett
csatolva.

Gyomaendrőd, 2011. március 18.

49. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató Vállalkozásfejlesztési Alap beszámolóinak elfogadásáról, támogatás
visszavonásáról
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendelete szerint,
az alapból támogatást elnyert pályázó, a támogatási cél megvalósulásáról, a támogatási időszak alatt évente január
31-ig szakmai beszámolót köteles benyújtani.
A szakmai beszámoló elfogadásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben
teljesítette, a támogatást részben, vagy teljes egészében a Bizottság visszavonhatja. A Bizottság a pályázati
folyamat bármelyik részében jogosult az ellenőrzésre. Az ellenőrzés a pályázó által benyújtott iratok, nyilatkozatok,
valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történhet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága első körben 2011. február 15-i ülésén tárgyalta a Vállalkozásfejlesztési Alapból, 2009.
évben támogatást elnyert pályázók, 2010. évről szóló szakmai beszámolóját.
Ezek a vállalkozások a következőek voltak:
- Leontex Kft., Gyomaendrőd, Fő ú. 7-13. – 12 fő új munkahelyteremtésére nyert el 6.000.000 Ft kamatmentes hitelt,
3 év futamidőre, 500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel.
- Széchenyi Zs. Vadásztársaság, Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 22. – 4 fő munkahely megtartására nyert el 2.000.000
Ft kamatmentes hitelt, 2 év futamidőre, 250.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel,
- Ignácz Kft., Szolnok, Ságvári krt. 22. fsz. 1. – 12 fő új munkahelyteremtésére nyert el 6.000.000 Ft kamatmentes
hitelt, 3 év futamidőre, 500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel.
A Bizottság a szakmai beszámolók elfogadásáról a 2011. február 15-i ülésén nem döntött, a döntése előtt meg
kívánta ismerni a támogatást elnyert vállalkozások pályázati anyagát, támogatási szerződését, továbbá a 3739/2011. (II.15.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozataival úgy döntött, hogy a támogatási cél megvalósulását helyszíni
szemle során kívánja leellenőrizni. A helyszíni szemlére mindhárom vállalkozás esetében 2011. március 4-én került
sor.
Leontex Kft. – A pályázat benyújtásakor 5 főt foglalkoztatott, a vállalt plusz 12 fő foglalkoztatása a támogatás
felvétele után megtörtént, az a hitel eddigi futamideje alatt végig fennállt. Jelenleg 27 főt foglalkoztatnak, amit 2011.
évben tovább kívánnak bővíteni. A munka végzésére szolgáló, eddig bérelt épület megvásárlása is folyamatban van.
A vállalkozás piaci helyzete, megrendelései biztosítottnak mutatják a vállalt 12 fő további foglalkoztatását. A kft.
fizetési kötelezettségeit kisebb-nagyobb késésekkel teljesíti.
Széchenyi Zs. Vadásztársaság – 4 fő dolgozó munkahely megtartásához kérték a támogatást, ezt egy új
fácánnevelő ház bérlésével, annak kialakításával, felújításával és a bérnevelési tevékenység beindításával kívánták
elérni. A társaság a pályázatában szereplő és vállalt kötelezettségeinek mind a bérnevelési tevékenység
kialakításával, végzésével, mind a vállalt 4 fő munkahelyének megtartásával, további foglalkoztatásával eleget tett.
Fizetési kötelezettségeit rendszeresen, határidőben teljesíti.
Ignácz Kft. – 12 fő új munkavállaló foglalkoztatására és egy melegkonyhás étterem kialakításra nyújtotta be a
pályázatát. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a melegkonyhás étterem kialakítása nem valósult
még meg, a beruházás munkái még folyamatban vannak. A kft. jelenlévő képviselője szerint az éttermi rész 2011.
évben el fog készülni. A vállalt 12 fő foglalkoztatása nem a pályázatban foglalt munkakörökben történt meg. A 12 fő
új munkavállaló foglalkoztatása 2010. évben nem valósult meg végig az év folyamán, az csak év végére, az utolsó
két hónapban érte el a vállalt létszámot. A támogatás fő célja tehát – ami a vállalt 12 fő új munkahely megteremtése
és folyamatos foglalkoztatása – nem valósult meg végig a hitel eddigi futamideje alatt. A kft. fizetési kötelezettségeit
általában késve teljesíti. Mivel a helyszíni szemle során a kft. képviselői illetve a Bizottság eltérő véleményt
175

képviseltek a pályázat céljának megvalósulásáról, teljesüléséről ügyvédi szakvélemény kérésére került sor a kft.
támogatásának ügyében. Az ügyvédi szakvéleményt az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága második körben 2011. március 22-i ülésén tárgyalta a Vállalkozásfejlesztési Alapból,
2009. évben támogatást elnyert pályázók, 2010. évről szóló szakmai beszámolóját, a helyszíni szemle során
tapasztaltak figyelembe vételével.
A Leontex Kft. és a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság beszámolóját a Bizottság elfogadta, a támogatás célját
megvalósultnak találta, a vállalt létszám foglalkoztatása a hitel eddigi futamideje alatt végig megtörtént, a
pályázatban vállalt beruházások megvalósultak.
Az Ignácz Kft. részére megítélt és kifolyósított 6.000.000 Ft összegű támogatást a Bizottság visszavonta, mivel a Kft.
a szerződésben meghatározott feltételeket nem teljesítette, a támogatás fő célja – ami a vállalt 12 fő új munkahely
megteremtése és folyamatos foglalkoztatása – nem valósult meg végig a hitel eddigi futamideje alatt. A
támogatottnak a támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű kamattal
vissza kell fizetnie.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság tájékoztatóját, a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatások beszámolóinak elfogadásáról, illetve az
Ignácz Kft. esetében a támogatás visszavonásáról, szíveskedjen elfogadni..

Döntési javaslat
"Tájékoztató Vállalkozásfejlesztési Alap beszámolóinak elfogadásáról, támogatás visszavonásáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját, a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatások beszámolóinak
elfogadásáról, illetve az Ignácz Kft. esetében a támogatás visszavonásáról, elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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50. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a - 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások hiánypótlásra felkért szervezeteinek szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 65/2011. (II.24.)
Gye. Kt. számon elfogadott döntése alapján, úgy határozott, hogy azon pályázóknál, akiknél az ellenőrzés
hiányosságokat állapított meg, 2011. február 28. napjáig lehetőséget ad a hiányosságok pótlására. A érintett
pályázók levélben kaptak tájékoztatást a hiánypótlás tárgyáról és lehetőségéről.
A 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi hiánypótlási lehetőségnek az
alábbiak szerint tettek eleget a pályázók:
1. „Dél- Alföld- Európai Unió” Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló Közhasznú
Egyesület - Davidovics László
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
2. Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. - Varjú Judit
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
3. Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. - Szmola Magdolna
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
4. Csemetekert Nonprofit Kft. - Bárdi Zoltánné
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
5. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület - Kéri Roland
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
6. Gyomaendrődi Judó Klub - Gari János
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
7. Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub - Csikós Zoltán
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
8. Gyomaendrődi Futball Club – Fülöp Zoltán
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
9. Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület - Oláh Gizella
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
10. Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület - Dr. Dénes Zoltán
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
11. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete - Tímárné Kozma Ágnes
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
12. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ALAPÍTVÁNY - Holubné Hunya Anikó, Horváth Gáborné
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
13. Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport - Hunya Jolán
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
14. Kulturális Egyesület - Hajdú László
A Komédiás Kör a 2010. évi támogatást szolgáló civil alapokból elnyert 50.000 Ft támogatási összeget. A pályázati
elszámolások ellenőrzésekor megállapításra került, hogy szakmai szempontból megfelelő volt az elszámolás,
viszont a pénzügyi elszámolásnál benyújtott 27.670 Ft –ról szóló számla nem felelt meg a pályázati feltételnek (2010.
december 31. utáni).
A pályázó 50.000 Ft támogatást nyert, melyből 22.445 Ft-ról elszámolt, a fennmaradó 27.555 Ft összegről nem
megfelelő az elszámolás.
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget biztosított 2011. február 28 napjáig.
Hajdú László a Komédiás Kör vezetője nem pótolta hiányosságát és a mellékletben szereplő levele alapján kérte a
hiánypótlás lehetőségét az alábbiak szerint: „Ha más megoldásra nincs lehetőség, akkor a Komédiás Kör
előadásainak bevételéből a fennmaradó 27.565 Ft-ot 2011. április 30-ig visszafizetjük.”.
Az idei évben 2011. március 31-ig lehet benyújtani a pályázati kérelmet és az elbírálás - a Komédiás Kör esetében,
amennyiben benyújtja pályázatát a civil pályázati alapra – 2011. április 20-án történik az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén, a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.23.)
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önkormányzati rendelet 6.§ (7) b) pontja alapján.
- A hiánypótlásnak a pályázó nem tett eleget.
- A Támogatói Szerződés alapján:
„A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról 2010. 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 2011. május 31. napjáig visszafizetni.” Továbbá az
elszámolás megfelel az adott év pályázati és felhasználási időszakának.
- a 66/2011. (II.24.) Gye. Kt. határozat alapján a 2011. évi Civil alap pályázati kiírásának egyik feltétele, hogy:
„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 Komédiás Kör 2011. február 28. napjáig nem rendezte a hiánypótlási kötelezettségből adódó - 27.555 Ft-ot,
azaz Huszonhétezer-ötszázötvenöt forint - elmaradást, így a Támogatói Szerződés 3. pontja alapján, a
pályázati rész összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat
részére 2011. május 31. napjáig visszafizetni.
15. „Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület - Baráth Zsolt
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
16. Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY - Pésó Illés Béláné
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
17. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért - Dr. Szonda István
– a hiánypótlás megtörtént és elfogadottá vált
A hiányosságok pótlását alátámasztó dokumentumok megtekinthetők az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén, valamint a Polgármesteri Hivatal Intézmény-felügyeleti Irodáján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a tájékoztatót megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a döntési javaslat elfogadását javaolj a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a - 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások - hiánypótlásra felkért szervezeteinek
szakmai és pénzügyi beszámolójáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.
A Komédiás Kör 2011. február 28. napjáig nem rendezte a hiánypótlási kötelezettségből adódó -27.555 Ft-ot, azaz
Huszonhétezer-ötszázötvenöt forint - elmaradást, így a Támogatói Szerződés 3. pontja alapján, a pályázati rész
összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat részére 2011. május 31.
napjáig visszafizetni.
2.
A hiánypótlások megtörténtek és elfogadottá váltak az alábbi szervezeteknél:
1. „Dél- Alföld- Európai Unió” Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló Közhasznú
Egyesület - Davidovics László
2. Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. - Varjú Judit
3. Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. - Szmola Magdolna
4. Csemetekert Nonprofit Kft. - Bárdi Zoltánné
5. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület - Kéri Roland
6. Gyomaendrődi Judó Klub - Gari János
7. Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub - Csikós Zoltán
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8. Gyomaendrődi Futball Club – Fülöp Zoltán
9. Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület - Oláh Gizella
10. Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület - Dr. Dénes Zoltán
11. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete - Tímárné Kozma Ágnes
12. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ALAPÍTVÁNY - Holubné Hunya Anikó, Horváth Gáborné
13. Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport - Hunya Jolán
14. „Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület - Baráth Zsolt
15. Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY - Pésó Illés Béláné
16. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért - Dr. Szonda István

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

179

51. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Hevesi Nagy Anikó intézményvezetői megbízása
Lévai Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója Holubné Hunya Anikó hivatkozással egészségi
állapotának megváltozására, közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte
2011. március 22. napjával, mely kérésnek eleget tettem. Az igazgatónő megbízása, mint intézményvezető, 2011.
augusztus 15. napjáig szólt.
Az intézményvezetői feladatokat jelenleg, mint helyettes, Hevesi Nagy Anikó látja el.
A Képviselő-testület az 533/2010. (XII.23.) Gye., Kt. határozatában döntött az igazgatói állás pályázati kiírásáról,
mely pályázat a jogszabályi előírásoknak megfelelően megjelent az Oktatási és Kulturális közlönyben, valamint a
KSZK internetes oldalán.
Javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek 2011. március 23. napjától a jelenleg is igazgatói feladatokat ellátó Hevesi
Nagy Anikó igazgatóhelyettest 2011. augusztus 15. napjáig bízza meg az iskolaigazgatói feladatok ellátásával, bére
változatlanul hagyása mellett. Az érintett nyilatkozatában hozzájárult vezetői megbízásának nyílt ülésen történő
tárgyalásához.
Döntési javaslat
"Hevesi Nagy Anikó intézményvezetői megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Holubné Hunya Anikó közalkalmazotti jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetését tudomásul veszi.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással az 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. §-ára, a
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az igazgatói álláshely pályázat befejezéséig, 2011. március 23.
napjától, 2011. augusztus 15. napjáig a jelenlegi helyettes Hevesi Nagy Anikó közalkalmazottat megbízza az
igazgatói feladatok ellátásával.
Illetményét változatlanul hagyja:
Garantált illetmény F/7
További szakképesítés
Munkáltatói döntésen alapuló
Magasabb vezetői pótlék
Osztályfőnöki pótlék
Munkaközösség vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

149145.-Ft
7457.-Ft
57800.-Ft
50000.-Ft
7600.-Ft
4000.-Ft
276000.-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 180

52. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. március 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás
Hornok Réka
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem!
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszter, 73. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelte el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból
a) a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának
támogatására 4 350 millió forint, továbbá
b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 1 150 millió forint használható
fel.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása
támogatható:
a) bölcsődei nevelés (a 10 000 fő feletti településeken lévő intézmények esetében),
b) óvodai nevelés,
c) nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás,
d) pedagógiai szakszolgálat,
e) szociális étkeztetés, családsegítés.
(3) Pályázó az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében az intézményi társulás székhely önkormányzata
vagy a többcélú kistérségi társulás, az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a helyi önkormányzat
vagy a többcélú kistérségi társulás.
(4) A központosított előirányzatból származó támogatás (a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható az általános
forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a
támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs.
(5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(6) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A pályázó a
pályázatban megjelölt célokra más hazai vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesülhet.
(7) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely az európai unió által társfinanszírozott pályázati
rendszer keretében a Rendeletben rögzített célok tekintetében már részesült támogatásban.
(8) Egy pályázó az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra is benyújthat egyidejűleg pályázatot, azonban az
igényelhető támogatás maximális összege összességében nem haladhatja meg a költségvetési törvény 5. melléklet
14. pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatás összegét.
(9) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R1.) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,
b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez
szükséges összeg 80%-a.
(10) Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.
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Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás:
A költségvetési törvény 5. melléklet 14. b) pontja szerinti támogatás a helyi önkormányzat tulajdonában , továbbá a
többcélú kistérségi társulás a tulajdonában vagy fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására,
akadálymentesítésére, eszközbeszerzésre igényelhető. Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális
fejlesztésére pályázhat. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó helyi önkormányzat vagy többcélú
kistérségi társulás rendelkezzen a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.
Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás konstrukció esetében önkormányzati tulajdonban
lévő sportlétesítményre lehet pályázatot benyújtani. Az igényelhető támogatás maximum 20 millió forint, a támogatás
mértéke Önkormányzatunk esetében 80%. A pályázat benyújtásának határideje 2011. április 1..
A fentiek szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata "Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás" pályázati konstrukció keretein belül nyújthatna be pályázatot a 2011. február 3-án a Körös Kajak
Sportegyesület részére használatba adott 0823/2 hrsz. ingatlanra.
Összköltség (100%)

23 918 794 Ft

Igényelhető támogatás (80%)

19 135 035 Ft

Saját erő (20%)

4 783 759 Ft

A pályázat benyújtására, megvalósítására Gyomanedrőd Város Önkormányzata és a Körös Kajak Sportegysület
együttműködési megállapodást köt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.

Döntési javaslat
"Iskolai és utánpótlás sport-infrastruktúra fejlesztés, felújítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Körös Kajak Sportegyesület
részére 2011.február 3-án használatba adott 0823/2 hrsz. ingatlan infrastrukturális fejlesztése érdekében.
Összköltség (100%)

23 918 794 Ft

Igényelhető támogatás (80%)

19 135 035 Ft

Saját erő (20%)

4 783 759 Ft

2) A szükséges saját forrást, 4 783 759 Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi többletbevétele terhére
biztosítja, figyelemmel a jelen határozati javaslat 3) pontjában lévő együttműködési megállapodásban foglaltakra.
3)Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert jelen
együttműködési megállapodás megkötésére.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli:
Várfi András polgármester) mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről a Körös-Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi utca 4/1.,
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adószáma:18379431-1-04, képviseli: Gellai Imre elnök) mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Alapvetések
1.1 Bérbeadó és Bérlő mint Együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) arra a közös megállapodásra jutottak, hogy
a Bérlő szakmai tevékenységét hatékonyabbá teheti együttműködésük, különös figyelemmel az evezős sportok
szabadidős és versenyszerű űzése lehetőségének megteremtésére.
1.2 Bérlő 2011. január 3-án tartós használatba kapta a Hármas-Körös gyomai védtöltésénél lévő 0823/2 hrsz.
ingatlant, amelyet sportcélra kíván használni, azon csónakház kialakítását tervezi.
1.3 A Bérlő tervei szerinti csónakház kialakítása érdekében a Bérbeadó pályázatot nyújt be a 7/2011. (III.9.) BM
rendeletben meghatározott pályázati felhívásra.
1.4 Az együttműködési megállapodás célja, hogy a Bérbeadóelősegítse a Bérlő szakmai tevékenységét, a
csónakház kialakítását célzó projektjének megvalósításához szükséges központi pályázati támogatás elnyerését.
1.5 A Bérlő 12 éve nyújt lehetőséget a városunkban sportolni szándékozóknak, kiemelten a gyermekeknek és
fiataloknak. A szabadidős sport lehetősége mellett nagy hangsúlyt fektetnek a versenysportra is. Ezt számos hazai
és nemzetközi eredmény is mutatja.
1.6 A felek megállapodnak, hogy a továbbiakban is közös célkitűzésnek tekintik az utánpótlás nevelését és ennek
támogatását.

2. Megállapodásban foglaltak
2.1 Bérlő vállalja, hogy
elkészítteti a pályázat benyújtásához, és nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges terveket;
szakmai tanácsadással közreműködik a pályázat lebonyolításában mind a pályázati, mind a megvalósítási
és fenntartási szakaszban;
a pályázattal kapcsolatban tevékenyen munkát végez a pályázatírástól a megvalósításig;
nyertes pályázat esetén az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a pályázat megvalósításához szükséges
önerőt legkésőbb a támogatásról szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a
nyertes pályázatban nem elszámolható, de kötelezően megvalósítandó tételek is szerepelnek, annak
költségeivel nő a Bérlő által vállalt saját erő mértéke.
2.2 Bérbeadó vállalja, hogy
A Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatok, információk, dokumentumok alapján határidőre elkészíti és
benyújtja a csónakház kialakítását célzó pályázatot (7/2011. (III.9.) BM rendelet)
Nyertes pályázat esetén írásban megküldi a Bérlő részére a támogatásról szóló értesítés másolatát annak
kézhezvétele után közvetlenül.
Nyertes pályázat esetén megköti a Támogatási Szerződést, amennyiben a projekt megvalósításához
szükséges önerőt a Bérlő határidőben a Bérbeadó rendelkezésére bocsátotta.
Nyertes pályázat esetén közreműködik a megvalósítás előkészítésében, lebonyolításában, elkészíti a
pénzügyi elszámolásokat.
Nyertes pályázat esetén tevékenyen közreműködik a monitoring adatok, projekt előrehaladási jelentések
elkészítésében a Bérlő által szolgáltatott adatok alapján.
3. Záró rendelkezések
3.1 Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak.
3.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, nem egyidejű aláírás esetén az utóbb megtett aláírás napján jön
létre. A benyújtandó pályázat Támogató Hatóság általi elutasítása esetén minden további nélkül megszűnik.
3.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
3.4 Felek a jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4
egymással szó szerint megegyező példányban írják alá, és annak 2-2 eredeti példányát átveszik.
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Gyomaendrőd, 2011. .........................

.....................................................
Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(Bérbeadó)

Gyomaendrőd, 2011. ................................

...............................................
Gellai Imre
elnök
Körös-Kajak Sportegyesület
(Bérlő)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1) Összefoglaló
a) Projekt megnevezése: Körös Kajak Sportegyesület Csónakház infrastrukturális-fejlesztése, felújítása
b) Pályázat megnevezése: 7/2011. (III.9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről
c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
d) Projekt ismertetése: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
A költségvetési törvény 5. melléklet 14. b) pontja szerinti támogatás a helyi önkormányzat, továbbá a
többcélú kistérségi társulás a tulajdonában vagy fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére,
felújítására, akadálymentesítésére, eszközbeszerzésre igényelhető. Egy pályázó legfeljebb egy
sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a
pályázó helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás rendelkezzen a sportról szóló 2004. évi I.
törvény szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.
2) Projektgazda bemutatása
a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célja, hogy lehetőséget tudjon biztosítani a sportoláshoz a
fiatalok számára, valamint az, hogy a versenysport számára biztosított legyen az utánpótlás.
b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Minden évben kiírásra
kerül a Sport-alap, melyre a sportszervezetek pályázhatnak.
c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, pályázati referensek
3) Projekt háttere
a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér):
Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai
mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak).
b) Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás
4) Fejlesztési igény megalapozása
a) Helyzetértékelés:
Gyomaendrőd városa a Hármas-Körös folyó bal partján fekszik. A folyószabályozás révén a település
bel-és külterületén egyaránt sok holtág található. Ezek a természetes vízfelületek rendkívül jó
lehetőséget teremtenek a vízisportoknak és az ehhez kapcsolható turizmusnak is.
Projekt célkitűzései:
Jelen pályázat keretei között Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Hármas-Körös folyóhoz közel
fekvő területen kívánja megvalósítani a csónakház infrastrukturális-fejlesztését, felújítását.
b) Célcsoport bemutatása:
Gyomaendrőd Város lakossága, jellemzően a sportolni vágyó fiatalok.
5) Megoldási változatok ismertetése
a) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
b) Változatok meghatározása:
„0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
Amennyiben nem valósul meg a projekt a csónakház kialakítása, a terület rendbetétele csak lassan,
vagy egyáltalán nem valósul meg az elkövetkezendő években.
„A” változat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz 2011.április 1ig. A projekthez szükséges saját erőt az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből biztosítja, de a
pályázat benyújtásához és megvalósításához kapcsolódóan együttműködési megállapodást köt a
Körös Kajak Sportegyesülettel.
„B” változat:
nem releváns
c) Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat

6) Megvalósítási javaslat leírása
Műszaki tartalom:
A projekt keretei között sor kerülne 2 db faszerkezetű csónakház létesítésére, villany-és riasztórendszer
kiépítésére, területrendezésre.
a) Ütemezés:

előkészítés:
kivitelezés:

2011. év
2011. -2012. év

b) Hatások és eredmények:
- Az épület lehetőséget biztosítani a csónakok megfelelő, biztonságos tárolására.
- A városba Dévaványa felől érkezők számára esztétikailag szebb látványt nyújt egy felújított épület
és rendezett környezet.
7) Pénzügyi elemzés
a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő
b) Költségek meghatározása:
- Beruházási költségek: 23 918 794 Ft
- Működési költségek: karbantartási költségek felmerülése várható évek múlva
- Megítélhető támogatási összeg: 19135 035 Ft
8) Kockázat elemzés:
A beruházás elmaradása esetén a csónakház kialakítása és a környező terület rendezése csak lassan vagy
az elkövetkezendő években egyáltalán nem valósul meg. A beruházás megvalósulása esetén a felújított
csónakház és a rendezett környezet elsősorban az utánpótlás számára biztosítaná a sportoláshoz
megfelelő körülményeket.
9) Kommunikációs terv:
- Támogatás elnyerése esetén ismertetésre kerül a beruházás a város újságjaiban, illetve a város
honlapján.
- A képviselő-testület ülésén sor kerül a támogatott projekt előrehaladásának ismertetésére. Az ülések
nyilvánosak, illetve a helyi televízió is közvetíti.
10) Indikátorok: nem releváns

Gyomaendrőd, 2011. március 30.

