Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
A Humánpolitikai Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2010.augusztus 16-án 09.00 órakor
kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.
1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosítása II. forduló
2. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása II. forduló
3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT
rendelet módosítása
4. Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
5. Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről
6. Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
7. Ciklusbeszámoló elfogadása
8. Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása
9. Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
10. Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
11. Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása
12. Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
13. Tótka Sándor olimpiai útjának támogatása
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása (zárt ülés)
Használatba vételi engedély megkéréshez határidő hosszabbítás kérése (zárt ülés)
Használatba vételi engedély megkéréséhez határidő hosszabbítás kérése (zárt ülés)
Használatba vételi engedély megkéréséhez határidő hosszabbítás kérése (zárt ülés)
Első lakás megszerzése - gyermekvállallás (zárt ülés)
Önkormányzati támogatás iránti kérelem lakásbővítéshez (zárt ülés)
Első lakás megszerzése - kamat visszafizetés elengedésének kérelme (zárt ülés)
Gyomaendrőd, Álmos u. 11. szám alatti szolgálati lakással kapcsolatos kérelem (zárt ülés)
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés)

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 12.
Hangya Lajosné s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT
rendelet módosítása II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. júniusi ülésén első fordulóban tárgyalta lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítását. Az első fordulóban a Képviselő-testület
meghatározta a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét, a bérleti díjak összegét. A II fordulóban kerül
sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet módosításának elfogadására.
Indoklás
A költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban határozta meg az Önkormányzat, így biztosítva a
költségalapú bérlakások lakbérének értékállóságát.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hiszen a lakbéremelés végrehajtásával, mind a
lakástörvényben, mind a támogatói szerződésben foglaltaknak eleget tesz. A költségalapú bérlakások esetében a
befizetett lakbérek a lakások felújítására, karbantartására fordíthatóak, mely keretösszeg emelésével több forrás
biztosítható a felújítási, karbantartási munkálatokra.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 5. számú melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.
1. melléklet a .../2010. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségalapú bérlakások bérleti díja
Megnevezés

Komfortfokozat

Magtárlaposi úti 4 db A- Összkomfortos
típusú bérlakás egyenként
Magtárlaposi úti 4 db B- Összkomfortos
típusú bérlakás egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14 db C- Összkomfortos

m2

Szoba szám Garázs Lakbér

70,10

Lakótér+2 fél 15 m2
szoba
Lakótér+2 fél 15 m2
szoba
1 szoba
-

74,07
33,93

2

16.830,- Ft/hó

Garázs bérleti
Díj ÁFÁ-val
1.100,- Ft/hó

17.600,- Ft/hó

1.100,- Ft/hó

11.000,- Ft/hó

-

típusú bérlakás egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db D- Összkomfortos
típusú bérlakás egyenként

35,70

1 szoba

-

11.550,- Ft/hó

-

Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Gyomaendrőd, 2010. augusztus

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításának elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-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 módosítása II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. júniusi ülésén első fordulóban tárgyalta az egyes pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítását. Az első
fordulóban a Képviselő-testület meghatározta a temetési segély és helyi lakásfenntartási támogatás új szabályozási
feltételeit, a hatálybalépés időpontját. A II fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet
módosításának elfogadására.
Indoklás
1-2-3. § A rendelet módosította a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit, a Sztv-nek megfelelően kiegészítő
támogatást biztosít az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek,
családoknak.
4. § A rendelet módosította a temetési segély összegét is, 2011. január 01. napjától az egy főre eső jövedelem
alapján sávosan határozza meg 50.000.-Ft., 30.000.-Ft illetve a helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség
10 %-ában.
5. § A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás 2010. október 01. napjával, temetési
segély összegére vonatkozó szabályozás 2011. január 01. napjával lép hatályba.
6. § A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzat által biztosított segélyek felsorolása
közül a méltányossági ápolási díj, melyet 2009. szeptemberétől nem biztosít Önkormányzatunk valamint a helyi
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás.
A temetési segély összegére vonatkozó szabályozás valamint az átmeneti segély temetési kiadások szövegrésze az
új feltételek hatályba lépésével 2011. január 1. napján hatályát veszti
Kockázatelemzés:
A helyi rendelet lehyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozásával Önkormányzatunk eleget tett a Sztv.ben kapott felhatalmazásnak. Az Önkormányzat számára a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek
megváltoztatása pénzügyi kockázatot jelent, hiszen az új feltételekkel bevezetésre kerülő kiegészítő támogatás
jelentősebb pénzügyi forrást igényel, melyet az Önkormányzat ebben az évben a szociális kiadások előirányzatán
belüli átcsoportosítással, a jövő évben pedig a kiadások megtervezésével biztosítja. Az ügyfelek számára előnyt
biztosít az Önkormányzat, hiszen a kiegészítő támogatással további anyagi segítséget nyújt az arra rászoruló
ügyfeleknek.
A temetési segély összegének sávossá alakításával, a kevesebb jövedelemmel rendelkező személyek magasabb
összegű temetési segélyben részesülhetnek. Az Önkormányzat számára a temetési segély összegére vonatkozó
feltételek megváltoztatása pénzügyi kockázatot jelent, hiszen a magasabb összegű temetési segély jelentősebb
pénzügyi forrást igényel, melyet az Önkormányzat a jövő évben a kiadások megtervezésével biztosítja. Az ügyfelek
számára előnyt biztosít az Önkormányzat, hiszen anyagilag nagyobb segítséget nyújt az ügyfelek számára a
temetési kiadások viselésében.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Gyomaendrőd, 2010. július 26.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
4

III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 7. §-ában az „önálló” szövegrész helyébe a „kiegészítő” szöveg lép.
2. § Az ÖR. 8. §-ának helyébe a következő szakasz lép:
„(1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerint normatív
lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek, családok számára helyi kiegészítő támogatást állapít meg havi
1.000.-Ft összegben.
(2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást egy évre a normatív lakásfenntartási támogatás időtartamára kell
megállapítani.”
3. §Az ÖR. 10. §-ában az „lakásfenntartási és bekötési” szövegrész helyébe a „helyi kiegészítő lakásfenntartási”
szöveg lép.
4. §Az ÖR. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:
„ A temetési segély összegét az egy főre jutó havi jövedelem alapján kell megállapítani:
a) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 0-100 %-a esetében a temetési segély összege 50.000.Ft.
b) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 101-200 %-a esetében a temetési segély összege
30.000.-Ft.
c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 201-300 %-a esetében a temetési segély összege a
mindenkori legegyszerűbb földben történő temetési költség 10 %-a.”
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2010. október 1-én lép hatályba.
(2) A 4. § 2011. január 1. napján lép hatályba.
6. § (1) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja valamint a 9. §-a.
(2) 2011. január 1. napján hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésének második
francia bekezdése
(3) 2011. január 1. napján hatályát veszti a 45/2009. (IX. 2.) Gye. Kt. rendelet 4. §- ának „közeli hozzátartozó halála
esetén viselt temetési kiadások” szövegrésze.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Gyomaendrőd, 2010. augusztus

Döntési javaslat
"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
Gye. Kt. rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rendelet módosításának elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. januári ülésén emelte a támogatás összegét 480.000.-Ft-ról 500.000.-Ft-ra. A módosítás
a rendelet 4. §-át érintette, melyből adminisztratív okok miatt kimaradt a c) pont valamint az utolsó két mondat, mely
az a-b-c pontokhoz egyaránt tartalmaz rendelkezést. Jelen rendelet módosítással az adminisztratív hibát javítjuk ki,
így a rendelet 4. §-ának kiegészítése után újból a teljes lesz a támogatás összegének meghatározása.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 9.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
szóló 2/2004. (II. 10.) KT 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. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet 4. §-a
a következő szövegrésszel egészül ki:
„c) A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg, az a) pontban meghatározott maximum
összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3 része vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható, és csak akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek.
Az a)-c) pontokban meghatározott támogatási összegektől eltérni, csak a 2. § (5) bekezdése értelmében lehet. A
meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az igénylő
nem esik a 4. § (5) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes hitelt visszafizette.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Döntési javaslat
"Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet
módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
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A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára a
rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2010. évi
költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, hogy a benyújtásra
került pályázatokhoz a költségvetésben nevesíteni kellett az önerő összegét, az eredeti költségvetésben nem
tervezett kötelezettségvállalások is megjelenítésre kerültek, illetve a zárszámadást követően beépítésre került az
elfogadott pénzmaradvány összege.
A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben.
Önkormányzat bevétele:
Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4.347.015

Adatok E Ft-ban
Teljesítés / Módosított ei.
%
1.583.787
33,09

Teljesítés

4.786.371

Bevételek teljesítésének alakulása:
Megnevezés
Önkormányzat költségvetési támogatása
Sajátos működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
Polgármesteri Hivatal bevétele
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)

Összeg E Ft-ban
Összes bevételhez viszonyított arány (%)
619.848
39,14
433.221
27,35
1.580
0,10
212.117
13,39
297.358
18,77
19.663
1,25

Az önkormányzat költségvetési támogatása 39,14 %-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,35 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között
mutathatók ki a helyi adó bevételek (a betervezett összeg 47%-a teljesült), az átengedett központi adók
(Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 13,39 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá
tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 18,77 %-a az összes
bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya minimális az összes bevételen belül. Itt
jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből
származó bevételek összegei.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben
képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,25%-ot
tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4.347.015

4.786.371

Kiadások teljesítésének alakulása:
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Adatok E Ft-ban
Teljesítés
Teljesítés/ Módosított ei.
(%)
1.809.809
37,81

Megnevezés
Működési kiadás
Felújítás
Fejlesztés
Tartalék

Módosított előirányzat (E
Ft)
2.734.115
195.627
577.492
1.279.137

Teljesítés (E Ft)
1.427.328
58.673
323.808
0

Teljesítés/ Módosított ei.
(%)
52,20
30,00
56,07
0,00

A működési kiadások 52,2 %-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás alig több mint felét, azaz 50,68
%-át, a dologi kiadások 34 %-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,21 %-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 30 %, illetve 56,07 %-os a
teljesítés.
A betervezett felújítások közül megvalósult 75 %-os pályázati támogatással a járdafelújítás, a Népház belső udvar
felőli homlokzatának felújítása, valamint ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák történtek. A
Sportcsarnok padlóburkolat cseréjének és a Városi örökség elnevezésű pályázat keretében megvalósuló felújítások
kiadásai a második félévben fognak jelentkezni.
A beruházások között megtervezett projektek közül befejeződött a belvíz V. ütem, megtörtént a kifizetése a 4+1 utca
építési, felújítási számlájának, lezajlott a Zöldpark Kft. eszközbeszerzése, lezárult a Magtárlaposi beruházás.
Megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél 56.000 E Ft összegben a tőkeemelés, Vízmű részvényvásárlásra került
sor még az év elején 50.400 E Ft összegben, valamint megtörtént 2.790 E Ft összegben az új Hulladéklerakó Kft.
részére a törzstőke átadása. Folyamatban van a közel 140.000 E Ft bruttó költségű kerékpárút beruházásunk,
melyhez a vizsgált időszakban 11.000 E Ft összegű kifizetés tartozott.
Az Önkormányzat gazdálkodása összességében az első félév során stabilnak mondható, finanszírozási nehézségek
sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem az intézményeknél nem jelentkeztek. Az első félévben jelentkező többlet
kötelezettségvállalásokra az előző év gazdálkodása során képződött szabad pénzmaradvány és a többletbevétel
fedezetet nyújtott.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi
Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2010.
év első félévére vonatkozó szöveges beszámolóit a mellékletek tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati
rendeletével elfogadott 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a
város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi költségvetési beszámolója
Feladat ellátás általános értékelése:
A Képviselő-testület által elfogadott 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó feladatok kerültek végrehajtásra.
Az első félévben a hivatali dolgozók létszáma nem változott, azonban az egyes posztokon
személycserék történtek és belső átcsoportosításokra került sor.
A költségvetési rendeletnek megfelelően a hivatal létszáma 60 fő.
Személyi változások a következő helyeken történtek 2010 első félévében:
 A fizikai állomány négy fős létszáma a megváltozott munkafeladatok miatt egy fővel
csökkent, Lidákné Vincze Judit 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 segíti 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 műszaki ügyintézői állás
másodszor van meghirdetve, mivel az első meghirdetés alkalmával kiválasztott visszamondta
a munkakör betöltését.
 A Titkársági osztályon a titkárnő gyermeket vár, helyére a Kirendeltségről Csikós Anikó
került, az általa eddig ellátott feladatra határozott idejű szerződéssel alkalmazunk egy
ügykezelőt.
Az üres álláshelyek minden esetben meghirdetésre kerültek, a pályáztatási eljárást önkormányzatunk a
jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatta.
2010. év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját.
2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között
a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János vezetésével - látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről,
észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön
előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő év áprilisában.
A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2009. november 4. napjától 9
munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Térségi Szociális Gondozási Központ
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az ellenőrzés tárgya a 2008. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául
szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az
ellenőrzés 2010. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az

önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatásban
részesült.
Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok
részéről ellenőrzés.
Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek:
- TEUT 2009 – Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés
- TEKI 2008 – Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- CÉDE 2009 – Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle
- TEKI 2009 – Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés
- DAOP-2008-3.1.1/B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- LEADER rendezvény pályázat – XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a
rendezvény alatt
Az ellenőrzések alkalmával a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos
dokumentumok megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez
szükséges dokumentumok még nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen
dokumentumok megküldésével a hatóságok teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent
megfelelőnek találtak.
A Hatósági Osztály munkáját az Illetékhivatal ellenőrizte a vizsgált időszakban, hiányosságot nem tárt
fel.

Önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyekről az alábbi rövid tájékoztatást kívánjuk
nyújtani:
•

Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé:
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés
jogorvoslati eljárása 2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005.
márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis
(Rethman) Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a
Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a
Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg.
Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a
közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági
ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250.000,-Ft
kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az
önkormányzatok felé. 2009. március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft.
kártérítési igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és
az Önkormányzat között létrejött szerződést hatályban tartotta.
Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a 2009. év végén
meghozott ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az
A.S.A. Kft. kártérítési igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti
szerződést semmisnek nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek
értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés 2010. május 10-én hatályát veszti és 2010.
június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek egymással véglegesen
elszámolni. Ez az elszámolás jelen pillanatban is folyamatban van, folynak az egyeztető
tárgyalások.
Mindezek mellett 2009. év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep
üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni.
A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át.

Előreláthatólag a települési önkormányzatok 2010. augusztusi ülésükön hagyják jóvá azon
okiratot, mely alapján megnyílik a lehetőség a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok közti
tulajdonviszonyok rendezésére.
Az önkormányzatok által a telep üzemeltetésére létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft.
cégbírósági bejegyzése 2010. július 13-án történt meg.
•

Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet
nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd,
Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város
önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a
hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem
jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep
működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen
túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok
megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű
használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt.
2009. évben nem történt előrelépés az ügyben, elsőfokú ítélet továbbra sem született. A perben
több szakértő is részt vett (ingatlanforgalmi, környezetvédelmi stb.) azonban nem sikerült
meghatározni sem az ingatlanok valós értékcsökkenését, sem pedig azt, hogy ebben a védelmi
övezetben mely növények termelhetők és melyek nem.
A legutóbbi tárgyalás 2010. áprilisában volt. A bíróság a jogszabályi rendelkezések, valamint
a szakértők és a tanúk által elmondottak figyelembevételével arra a következtetésre jutott,
hogy a hulladéklerakó megfelelő működtetése mellett a termőföldek minőségében kár nem
keletkezhet és nincs kifejezett jogszabályi tiltás arra vonatkozóan, hogy a védelmi övezetben
nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni, azonban a védelmi övezet ingatlannyilvántartási bejegyzése önmagában elegendő arra, hogy a tulajdonosok ingatlanában
értékcsökkenést okozzon. Ezért a Békés Megyei Bíróság az alperes önkormányzatokat
23.140.554 Ft összegű kártalanítás és kamatai felperesek részére való megfizetésére kötelezte,
valamint kötelezte 602.000 Ft perköltség megfizetésére. Az ítélet még nem jogerős.
Kihirdetésére 2010. április 28-án került sor. A feleknek az ítélet kézbesítésétől számítva 15
nap állt rendelkezésükre, hogy fellebbezéssel forduljanak a Szegedi Ítélőtáblához.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre,
3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját
erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
A kötvény paraméterei:
• Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
• Kötvény lejegyzése: CHF
• Jegyzéskori árfolyam: 158,35
• Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
• Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
• Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
• Kamatozás módja: változó
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
• 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
• 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)

•

2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása).

2010. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 50 millió Ft-ot.
2010. június 30-án a kötvényforrás forintban 1.042.132.678 Ft-ot tett ki.
A 2010. június 30-ai MNB középárfolyam (216,67) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.368.487.000 Ft.
Az önkormányzat pénzügyi tanácsadójának a vizsgált időszakban kifizetett prémiumdíj összege 2009.
II. féléve után bruttó 6.757.031 Ft volt.
Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések
kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal
valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az
ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait,
a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, ellen
jegyeztetjük, majd a belső honlapon közzé tesszük.
Bevételek alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/
Módosított ei .
%

Önkormányzat
költségvetési
támogatása

713473

979654

619848

63,27

Sajátos működési
bevételek

895126

895126

433221

48,40

Polg. Hiv. saját
bevétele

141360

209481

187516

89,51

Átvett pénze.
műk.

445851

341231

63560

18,63

Felhalm. célú bev.

299987

306387

28318

9,24

1429868

1614464

9476

0,59

21468

21468

19544

91,04

0

0

-34638

3947133

4367811

1326845

Előző évi
pénzmaradvány
Kölcsönök
visszatér.
Finanszírozási
bevételek
Bevételek
összesen

30,38

Az időarányos teljesítést befolyásoló tételek az alábbiak:
Az önkormányzat költségvetési támogatás teljesítésénél a kötött felhasználású támogatások és a
központosított támogatások előirányzata és teljesítése közel azonos összegű, mivel a teljesítéssel
arányosan utalja a kincstár a támogatást. 2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16.
számú melléklete alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől

kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az
önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a
következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között az önkormányzat
bankszámlájára átutalásra került az állami támogatás.)
A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (átengedett)
Talajterhelési díj
Pótlék és bírság
Összesen:

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

Teljesítés, EFt
13.680
2.861
14.992
989
129.025
39.216
1.199
3.452
205.414

Teljesítés, %
42,75
52,50
52,60
14,13
47,79
52,29
126,21
69,04
48,46

A helyi adóbevételek 48,46 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója, a gépjárműadó, a pótlék és bírság bevételének teljesítése időarányosan a
tervezettnek megfelelően alakult. A talajterhelési díj befizetésének esedékessége minden év március
31-e, így annak összege már csak a hátralékok behajtása során befizetett összegekkel nőhet. Kisebb
lemaradást mutat az iparűzési adó befizetése az időarányosan esedékességhez képest, azonban az
iparűzési adó nagyobb része – az előlegfizetés, feltöltés, behajtási cselekmények miatt – a második
félévben jelentkezik. Ugyanígy, az üdülési szezon második félévre jutó nagyobb hányada miatt, az
idegenforgalmi adó jelentősebb része is ekkor kerül befizetésre. Az építményadó teljesítése mutat
jelentősebb lemaradást a tervezetthez képest, ez főleg az iparűzési adóalanyok építményadójának meg
nem fizetéséből adódik.
Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények:
EFt

Adónem

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

Nyitó
hátralék
2010.
január 1én
9.273
1.547

Folyó
Nyitó
évben
hátralékból
keletkezett
még
tartozás
fennálló
összege
tartozás
18.703
8.311
2.996
1.034

Ebből:
Összes
hátralék

nem
esedékes
tartozás

esedékes
tartozás

27.014
4.030

14.600
2.425

12.414
1.605

7.448

15.635

5.816

21.451

12.784

8.667

110

407

18

425

172

253

58.317
24.263
341

179.935
48.831
602

40.440
20.055
203

220.375
68.886
805

153.027
39.270
0

67.348
29.616
805

101.299

267.109

75.877

342.986

222.278

120.708

A folyó évi behajtási cselekmények eredménye a nyitó hátralék és a nyitóból még fennálló tartozás
oszlopainak különbségéből látszik. Eszerint a nyitó hátralék összege 25.422 E Ft-tal csökkent. A
gazdasági válság hatása 2010. évre is áthúzódott, ez jól látszik az ez évben keletkezett hátralék
növekedéséből, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó, az építményadó és a gépjárműadó
hátralékának növekedése teszi ki. A hátralék növekedése szükségessé tette, hogy már az első félévben

is végezzünk egy az év végi behajtási cselekményekkel azonos, átfogó behajtást, melynek eredménye
főleg a második félévben fog látszani. A második félév fontos feladata a behajtási cselekmények
további fokozásával a hátralék összegének csökkentése.
A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági
intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják.
Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése:
2010. június 30-ig 25 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi
összegekkel érintették az adóbevételeket.

Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszem.komm.adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Összesen:

2010. június 30-ig
Részletfizetés, illetve
egyösszegű befizetés,
Fizetési halasztás, Ft
Ft
510.680
98.850
0
0
3.850
15.300
2.441.802
6.670.758
397.440
6.282.765
11.533
0
147.516
1.150.665
0
145.333
3.512.821
14.363.671

Törlés, Ft
0
61.644
0
0
0
0
612.470
55.314
729.428

Tőketartozás törlésére (mérséklésére) a telekadó tekintetében (méltányossági eljárás keretében) került
sor. Pótlék és/vagy bírság törléséhez az adózónak vállalnia kellett a tőketartozás egyösszegű
megfizetését.
A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyeknél a szociális és anyagi helyzet
körülményei, jogi személyeknél, egyéni vállalkozóknál és más szervezeteknél a gazdasági nehézségek
kerültek megjelölésre.
Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást és a
jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál
letiltás került kiadásra, az első félévben összesen 167 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi
táblázat mutatja.
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen tartozás
Összesen:

Letiltott összeg
2010. június 30., Ft
93.015
134.950
611.358
411.600
658.576
26.066
687.003
26.930
1.433.084
2.581.267
6.663.849

Azonnali beszedési megbízás kiadására 1.749 esetben került sor, 142.906.830 Ft tartozásra.

Ellenőrzéssel, 14 esetben, összesen 441.717 Ft adókülönbözet került feltárásra az alábbiak szerint:
építmény adó
telekadó
magánszemélyek
adója
pótlék
bírság

kommunális

134.695
87.946
50.997
40.485
127.594

Az adóhatósági behajtási cselekmények jelentősebb része a második félévben zajlik, így annak hatása
év végén fog valós eredményt mutatni. (A helyi adóbevételek elemzését készítette: Enyedi László
osztályvezető)
A saját bevételek 89,51 %-on teljesültek, melynek indokai:
 A felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek teljesítése meghaladja a tervezettet, így az
előirányzatot a következő rendelet módosítás során rendezni szükséges.
 A kamatbevétel a tervezetthez képest jóval az időarányos felett teljesült. A 62.500.-E Ft
tervezett kamatbevétellel szemben 77.322.-E Ft teljesült.
 Az egyéb bevételek között jelentkezik a Gyomaközszolg Kft.-től származó 3.250.-E Ft
bevétel, mely a 2009. évi hulladék elszámolás díjkompenzációjából adódik, továbbá 1.150.-E
Ft összegű kötbér, mely a belvíz V. ütem késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó kötbér fizetési
kötelezettségből keletkezett.
 Pályázati dokumentáció kiadásával kapcsolatosan 1.402.-E Ft bevétel származik.
A működési célra átvett pénzeszközök teljesítése elmarad az időarányostól (18,63 %), mely azzal
magyarázható, hogy a költségvetésben megtervezett segélyek (Rendszeres segélyre átvett pénz) és a
közcélú támogatás állami pénzeszközei a kötött felhasználású normatív támogatások között
teljesülnek, az előirányzat megtervezése azonban itt történik, mely az összes átvett pénzeszköz
előirányzatának több mint 60 %-a.
A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Országgyűlési Képviselő Választásra leutalt
3.052 E Ft összegét, az ösztöndíjasok támogatását (2.160 E Ft), a településőrök támogatását (1.391 E
Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (8.605 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj
bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után
megigényelt támogatásokat és a társulási normatív bevételeket (3.973 E Ft) mutatja. Itt jelenik meg
továbbá a kisebbségek támogatása, az érettségi tételek őrzésére, a jegyzők által működtetett szakértői
bizottság működtetésére kapott, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól a Kállai Ferenc Portréfilm
elkészítésére megnyert 1.300.-E Ft támogatás.
A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül
realizálódott az AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.117.-E Ft, valamint a Térségi
Szociális Gondozási Központ ingatlan felújításához kapcsolódó pályázat 500.-E Ft összege, továbbá a
beköltözési hozzájárulásból és közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt 3.419.-E Ft. Itt jelennek meg
a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (14,72 %), melyek az előző évi kintlévőségekből
befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések
(62,09 %). A lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinél az alacsony teljesítés oka, hogy a
4+1 utca építésénél lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetés nem történhetett a beruházáshoz
kapcsolódó pályázati támogatásból adódóan, ugyanakkor a tervezéskor még nem volt ismert, hogy a
támogató hatóság nem járul hozzá az önkormányzati saját erő érdekeltségi hozzájárulás formájában
történő csökkentéséhez.
A kölcsönök visszatérüléséből származó bevételeknél a teljesítés aránya több, mint 90 %, A lakosság
részéről a lakáshitel és belvízhitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a közköltséges temetés
visszafizetése a tervezett felett (144,9 %) teljesült. A közköltséges temetésnél az előírás, azaz a
közköltségen történő temetés kiadásának a teljesítése is magas, 2.630.-E Ft, mely évek óta növekvő

tendenciát mutat. Az egyre növekvő kölcsön összege miatt a közköltséges temetés visszafizetésének
összege is emelkedik, bár az alacsonyabb mértékben mint a kiadások teljesítése, ebből adódóan a
hátralékos állomány növekvő tendenciájú. Az egyéb kölcsönök visszafizetésénél a teljesítés 14.451.-E
Ft, melyből a Gyomaszolg. Kft. 11.511.-E Ft tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza az inkubátorházzal
kapcsolatosan.
A vállalkozói alapba történő negyedéves előírásokat a Leontex Kft. és a Széchenyi Vadásztársaság
teljesítette, az Ignácz Kft. az I. negyedéves 500.-E Ft-os előírására május végéig fizetési haladékot
kért, és azt az önkormányzattól meg is kapta, azonban a törlesztő részletek összege augusztus 9.-ig
255.-E Ft. A második negyedéves 500.-E Ft-os törlesztő részlet nem került teljesítésre.
Kiadások alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés/ Mód.
Ei. %

Személyi
juttatások

414771

431378

206040

47,76

Munkaadókat
terhelő járulékok

101721

106062

49168

46,36

Dologi kiadások

355047

457013

285880

62,55

Pénzeszköz
átadások

389897

434665

217092

49,94

Működési
kiadások
összesen

1261436

1429118

758180

53,05

Felújítások

106332

190158

55212

29,03

Fejlesztési
kiadások

456690

539284

290622

53,89

15932

18082

26171

144,74

5333

5333

3031

56,83

0

0

0

0,00

Felhalmozási célú
pénzeszköz
átadások
Kölcsönök
nyújtása
Hitel törlesztés
Egyéb
finanszírozás
kiadásai
Kiadás összesen

-13607

1845723

2181975

1119609

51,31

vizsgálva
A személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat
megállapítható, hogy az első félév során a felhasználás nem érte el az időarányos 50%-ot. Ez az
alábbiakkal magyarázható:
•

A közcélú foglalkoztatásra megtervezett éves keret felhasználása a ténylegesen
foglalkoztatottak létszámától függ, azaz nem időarányos. Az év első hónapjaiban a közcélú
foglalkoztatottak létszáma 61 fő/hó volt, majd létszámuk a közfoglalkoztatási terv elfogadását

•

•

követően 89 főre növekedett, június 30-án a közcélú foglalkoztatotti létszáma 199 fő. A
vizsgált időszakban az éves keret 40%-a került felhasználásra.
A személyi juttatások időarányos alatti teljesülése másrészt azzal is indokolható, hogy a
hivatal dolgozóinak biztosított éves cafetéria keret (bruttó 242.000 Ft/fő/év) felhasználása - a
választott juttatás jellegétől függően - nem időarányosan történik (pl. az üdülési csekk). A
közszférában dolgozók február és április hónapokban 49.000-49.000 Ft összegben egyszeri
kereset-kiegészítésben részesültek.
További indoka az időarányos alatti teljesülésnek, hogy a hivatalon belüli személyi
változásoknak és cseréknek bérmegtakarító hatása volt, ugyanis a távozó kollégák helyére új
kollégák még nem kerültek felvételre. A feladatok jelen pillanatban szétosztásra kerültek az
érintett osztályok dolgozói között, a helyettesítések díja pedig a II. félévtől jelentkezik a
kiadások között.

A kiadások közül a dologi kiadások teljesítése 62,55 % - os. Az időarányost meghaladó teljesítés az
alábbiakkal magyarázható:
• Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás első félévi
teljesítése, melynek összege 11.520 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások
között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a
pénzmaradványban.
• A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének
egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve
ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is).
• A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 51%-os
teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a
hivatali igazgatási szakfeladaton az írószer, irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél (74 %),
igen magas a postai szolgáltatás (65 %) költsége, továbbá az államháztartáson kívülre
továbbszámlázott működési kiadások (itt jelenik meg a Fő út és Bajcsy út kiviteli
tervdokumentációjának 3.500 E Ft + áfa összege, melynek fizetési határideje 2010. 08.
18.) aránya is. A szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatásnál jelentkező AROP
pályázattal kapcsolatos tételek (1.800 E Ft) a következő rendeletmódosítás alkalmával
kapnak előirányzatot (a fejlesztések között megtervezett összegből). Ez követően a
teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket fogja mutatni. Az energia jellegű kiadások a
szezonalitásnak megfelelően teljesültek.
A Polgármesteri Hivatalnál megbízási és egyéb szerződés alapján szolgáltatást végzők részére első
félévben az alábbi feladatokra történt kifizetés (nettó összegek) :
• Ügyvédi munkadíj: havi 50 E+100 E Ft
• KOVERO Kft. könyvvizsgálói díja: havi 83 E Ft
• Energetikus szolgáltatási díja: havi 80 E Ft
• Pénzügyi szaktanácsadói feladatok: havi 125 E Ft
• Kötvény menedzsment prémium díja (2009. II. féléve után): 5.405 E Ft
• Pályázatfigyelés: havi 120 E Ft
• Főépítészi feladatok ellátása: havi 144 E Ft
• Testületi ülésről felvételkészítés: 255 E Ft (3 db számla)
• Takarítás költsége: havi 481 E Ft
• Szakvélemény készítése ápolási díjhoz: 16 E Ft/alkalom
• Lapkiadás (lapszerkesztés:100 E Ft/hó, terjesztés: 17 E Ft/hó, nyomtatás: 186 E Ft/hó,
tördelés: 25 E Ft/hó)
• Eseti jellegű szolgáltatási díjak: (Iratselejtezés: 200 E Ft, munkaköri alkalmassági
vizsgálat: 170 E Ft, befektetési kockázati hatástan. – Inkubátorház -: 180 E Ft,
Gyomaközszolg Kft. hatástan.: 200 E Ft, stb.)
A Polgármesteri Hivatalnál veszélyes hulladék raktározása nincsen, az elhasznált festékpatronokat a
szállító elszállítja.

A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos.
• A Liget Fürdő Kft. április 30-ig felhasználta az éves támogatási keretet, azaz a 25.000 E Ft-ot,
illetve a májusi testületi ülést követően megtörtént a Fürdő részére a 19.415 E Ft átutalása,
mely összeg a 2009. évi gazdálkodás során elszenvedett vagyonvesztés helyreállítását
szolgálta.
• Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház
működésére átadott támogatás, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a
Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek
időarányos része.
• Segélyezés címén az első félévben a rendelkezésre álló keret 42 %-a került felhasználásra.

Felújítások alakulása:
Az első félévben felújítási munkákra a hivatal 55.212 E Ft összeget fordított, azaz a módosított
előirányzat közel 30 %-át. A felújítások között teljesült:
• A Városi örökség pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, Kner Imre
Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása)
kiviteli munkái július végén kezdődnek, az eddig felmerült 2.942 E Ft a kiviteli terv és a
szükségletfelmérés költségét tartalmazza,
• Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft összegben valósultak meg a
vizsgált időszakban,
• A pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja
17.710 E Ft-ba került,
• A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot fordítottunk,
• A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 620 E Ft merült fel,
• Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál 132 E Ft összegben
• A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése 3.904 E
Ft-ba került,
• A Városi Könyvtár 251 E Ft-ot fordított a főelosztó szekrény felújítására.
Fejlesztési kiadások alakulása:
A tervezett beruházások több mint 53 %-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben
Számítógép vásárlás a Humánpolitikai Osztályra 752 E Ft
Salgo polc az Irattárba 290 E Ft
Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 280 E Ft
Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben
Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása
történt 300 E Ft összegben
Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E
Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő.
Öntözési tervekre elkülönített keretből 1.813 E Ft felhasználása történt meg
Felhagyott
hulladéklerakón
monitoring
mérések,
hulladéktelep
rekultivációja,
hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.309 E Ft összegben
A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 11.467 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált
időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés
megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla fordított
áfájának bevallása)
A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a
város, összege 47.330 E Ft volt
A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben

•
•
•
•
•
•
•
•

Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben
A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért
A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben
A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.122 E Ft összegben
jelentkezett
A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató és másoló vásárlása történt
2.055 E Ft értékben
A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan
ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett.
A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg.
Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv.
Oktatási Int., számítógép asztalok beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek
vásárlása a TIOP pályázat keretében 8.122 E Ft – Határ Győző Városi Könyvtár és a Gyomai
Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E Ft összegben történt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:
•

•

•

A támogatásértékű felhalmozási kiadások között két pályázathoz kapcsolódó megelőlegezés
jelenik meg: a Kompetencia alapú TÁMOP-os pályázathoz több mint 12.000 E Ft-ot, a Városi
Könyvtár TIOP-os pályázatával kapcsolatban pedig 8.300 E Ft-ot kellett az önkormányzatnak
előfinanszírozni a vizsgált időszakban.
Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági
közmű visszatérítések (2.150 E Ft) jelentkeznek, továbbá a Holtág egyesületek részére nyújtott
támogatás 3.000 E Ft összegben.
2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - 50.400 E Ft összegben Vízmű
részvényeket vásárolt az önkormányzat, majd május hónapban szintén testületi döntés alapján
meghatározott 70.000 E Ft összegű tőkeemelésből végrehajtásra került 56.000 E Ft. A
kifizetések ténylegesen a kötvényforrásból történtek.

Kölcsönök nyújtása:
•

A kölcsönök között jelenik meg 2.630 E Ft összegben a közköltséges temetés címén nyújtott
kölcsön, illetve a vihar okozta károk helyreállítására biztosított 100 E Ft. Segély
megelőlegezésére 302 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a vizsgált időszakban. Fiatal
házasok részére lakáskölcsönt a vizsgált időszakban még nem nyújtott az önkormányzat.

Tartalék:
•

A tartalékok között olyan tételek szerepelnek, melyek a felhasználást követően a következő
rendelet módosítások során kerülnek a megfelelő kiadás helyekre. Itt kerültek többek között
megtervezésre az önkormányzat 2010. évre eső gazdasági programjában meghatározott
fejlesztési elképzelések saját erő összegei, a kibocsátott kötvény 2010. évben fel nem használt
része, a hulladéklerakó perköltsége címen elkülönített összeg, illetve csatorna érdekeltségi
hozzájárulás címen befizetett összegek.

Összességben megállapítható, hogy a kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult 2010.
év I. félévében, azonban az a szabad pénzmaradvány, amit az év hátralevő részében jelentkező be nem
tervezett kiadásokra, működést érintő többlet kötelezettségvállalásokra (közbeszerzési eljárások
lefolytatása, nem termelő beruházások pályázati önereje stb.) fordíthat a testület, lecsökkent 38.000 E
Ft-ra. A Fürdő 2010. évi többlet támogatás igényével még nem számolt a Képviselő-testület és nem
különített el erre a célra forrást.

Kintlévőségek alakulása, behajtási intézkedések eredményei:
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges
intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem fizet rendszeresen, megtörténik a fizetési felszólítás
kiküldése. 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

Hitel
állomány
2010.01.01.

Hátralék
2010.01.01

Lakáshitel
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

27.813.309
12.455.021

1.712.094
2.568.467

240.000

5.000.000
2.150.000

2.353.764
1.050.965

25.459.545
11.644.056

1.965.618
2.708.284

850.892

390.788

100.000

600.000

130.290

820.602

460.202

Új előírás

Előírás
bevétel
2010. évi

Befizetés
2010.01-06.
hó

Hitel
állomány
2010.06.30.

Hátralék
2010.06.30

Bíróságra adott ügyek
Hitel típus

Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár
hitel

Ügyszám

23
17
1

Fizetési
meghagyás
18
11
1

Tartozás
összege
1.055.346
2.556.341
124.540

Végrehajtás
alatt lévő
ügy
14
6

Tartozás
összege
346.248
1.606.053

Bírósági
eljárásba
bekapcsolódás
5
6

Tartozás
összege
1.361.040
1.366.759

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30-án 25.459.545 Ft, mely összeg 204 fő
tartozása. A hátralékos állomány 1.965.618 Ft, mely összeg 76 fő tartozása. A hátralékos tartozás
összege, mintegy 253.524 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 2.353.764 Ft. 2009. évben,
illetve 2010. I. félévében is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Ügyfeleink között előfordulnak
olyanok, akiknek ugyan felhalmozódik több havi tartozásuk, de a felszólítás eredményeként egy
összegben rendezik azt. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is. Ezen hitelek
törlesztési részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság negatív hatására, így egyre nagyobb azon
ügyfelek száma, akik se a pénzintézet, se az önkormányzat felé nem tudják rendszeresen fizetni
tartozásukat. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési
kötelességüknek a tartozást bírósági úton érvényesítjük. 23 fő ellen folyik bírósági végrehajtás
2.416.386 Ft tartozás összegére, melyből 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 4 esetben tartott
sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenként minimum 19.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár.
2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként 6.600 Ft illetéket kell
fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő költségvetési szervek
illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a fizetési meghagyást a
Közjegyzőn keresztül elektronikus úton (MOKK rendszeren) lehet benyújtani, az eljárás díj fizetése
mellett történik, melynek legkisebb összege 5.000 Ft, illetve a tartozás összegének 3 %-a. Jelenleg egy
lakáshitellel rendelkező házaspár tartozása ügyében a felmerülő költség átlagos összege 56.200 Ft.
Jelenleg 14 ügyben az ügyfelek a fizetési felszólításra sem fizettek, melyek esetében az új fizetési
meghagyásos eljárás keretében tudunk eljárást indítani. A 14 ügy szerződés szerinti összege
2.405.999 Ft, melyhez 684.400 Ft összegű végrehajtási költség társul (456.000 Ft végrehajtási költség
előleg, 158.400 Ft végrehajtási jog bejegyzési költség, 70.000 Ft eljárási díj), ami a tartozás 28 %-a.

A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30.-án 11.644.056 Ft, mely összeg 102
fő tartozását foglalja magába. A hátralékos állomány 2.708.284 Ft, mely összeg 43 fő tartozása. A
hátralékos tartozás összege 139.817 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 1.050.965 Ft,
melyből végrehajtás eredményeként 102.122 Ft rendeződött.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. Jelenleg 17 fő ellen folyik bírósági végrehajtás 3.923.100 Ft összegű tartozásra.
5 fő rendszeresen fizet, 2 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához
további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 8 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2010. június 30-án 5 fő 820.602 Ft tartozással rendelkezik, melyből a
hátralékos tartozás 460.202 Ft. Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette
tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. 1 fő jegyzőkönyv alapján hozzájárult tartozásának
nyugdíjából történő letiltásához. 1 fő esetében 124.540 Ft összegű tartozásra fizetési meghagyást
bocsátottunk ki a bíróság felé.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. Hj.
típusa
Hármas
Körös
csat.
érd.hj.
Rau-féle
csat. hj.
Régi
Csat. hj.
Út érd.
Hj.

Kintlévős.
2010.01.01

Hátralék
2010.01.01

38.890.492

16.356.557

95.000

95.000

15.000

15.000

7.098.082

Új
előírás
Korr.
-25.000

Előírás
bevétel
2010. évi
10.000.000

Befizetés
2010.0106.hó
6.203.529

5.000

5.000.000

629.185

Kintlévőség
2010.06.30.

Hátralék
2010.06.30

32.661.963

14.640.429

90.000

90.000

15.000

15.000

6.468.897

6.468.897

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

letiltható jövedelemmel, illetve az ingatlan árverés eredményessége a tapasztalatok alapján nem
jellemző.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás
típusa

Kintlévőség
2010.01.01

Aktív
korú
Köztemetés
Jöv.pótló

Hátralék
2010.01.01

Új előírás
Korr.

Előírás
bev.
2010. évi

1.239.641

1.065.925

946.185

5.628.273

4.118.448

2.629.739

91.984

91.984

Befizetés
2010. évi
01-06 hó
124.108

1.000.000

Kintlévőség
2010.06.30.

Hátralék
2010.06.30.

2.061.718

1.282.930

1.448.643

6.809.369

4.579.604

0

91.984

91.984

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2010. június
30-án 2.061.718 Ft, melyből 1.282.930 Ft a hátralékos állomány összege. A nem fizető ügyfeleknek
fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket.
szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetése címen 2010. június 30-án 6.809.369 Ft kötelezettség áll fenn. A
visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A
köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az
esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. Egy 100.836 Ft összegű
köztemetés tartozás ügy kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által elindított
végrehajtási ügybe, de az eljárás nem vezetett eredményre. A Pénzügyi osztály a tartozásokat
nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A
nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján kerülnek
végrehajtás alá.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége jogcímen 2010. június 30-án 5 fő tartozását,
91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni, de
2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem
rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan
vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók.
Az elemzés jól mutatja, hogy a folyamatos intézkedések ellenére a kintlévőség állománya nem
csökkent. Ennek oka részben az ügyfelek jövedelmi helyzetének fokozatos romlása, másrészt a
végrehajtási eljárás rendszerének változása, a hozzá kapcsolódó költségek növekedése. Az
önkormányzat minden esetben próbál mérlegelni. Szükséges vizsgálnunk a tartozások
felhalmozódásához vezető családi körülményeket, végrehajtási eljárás esetén a megtérülés esélyét,
illetve a tartozás összegének és a végrehajtás költségének egymáshoz való arányát. (Elemzést
készítette: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző)
A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is. A jobb
áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is bemutatjuk.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása
az első félévben
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi
juttatás
Mód.ei

Térségi
Humánsegítő

25065

Telj.
12769

Járulékok
Mód.ei
6791

Telj.
3384

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Mód.ei

Mód.ei.

14449

Telj.
6239

Telj.
0

163

Szolgálat
Határ Győző
Városi Könyvtár

15827

8156

4253

2059

11258

7085

0

0

Városi Alapfokú
Műv.okt. Int.

34713

17735

9161

4613

11013

3401

0

0

Közművelődési
Közgyűjt.és
Turiszt. Szolg.
Int.

16322

8352

4430

2075

19633

13542

0

20

Cigány
Kisebbségi Önk.

2651

2650

868

697

2761

1780

2429

0

Német
Kisebbségi Önk.

0

0

0

0

1269

365

18

18

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A saját bevételek teljesítése 13%-on áll, mely a 2009. évben esedékes, de akkor meg nem fizetett
térítési díjak 2010. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének határideje 2010.
október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési díjak beszedésére különös
figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési
díjak befizetésének teljesítése.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. A
dolgozók részére a kereset kiegészítés kifizetése február és április hónapokban történt meg. A dologi
kiadások teljesítése 31 %. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés és a különféle dologi kiadások
teljesítése közel időarányos, ugyanakkor a szolgáltatások teljesítése nagyon alacsony (22 %), melynek
indoka, hogy az energiaszolgáltatók részéről a számlázás ezen a fogyasztási helyen nem folyamatos.
Határ Győző Városi Könyvtár
A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások teljesülése 63 %. A
Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.298 E Ft 64 %-át használta fel.
Az intézmény saját bevétele közel 76%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
Az intézménynek 2 folyamatban lévő pályázatáról számolhatunk be, egy TÁMOP-osról és egy TIOPosról.
A TÁMOP-os pályázatnál 3.142 E Ft előleg áll az intézmény rendelkezésére, így a város részéről
előfinanszírozás a közeljövőben nem válik szükségessé. A pályázat megvalósítására 6.283 E Ft került
az intézmény költségvetésébe beépítésre, mely személyi és dologi jellegű kiadásokra fordítható. A
vizsgált időszakban 40 %-a teljesült a kiadásoknak.
A TIOP pályázathoz kapcsolódóan várhatóan ebben az évben 8.475 E Ft kiadás jelentkezik, mely
ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére és szellemi termékek vásárlására fordítható. Az I.
félévben 8.332 E Ft összegű kiadás jelentkezett, mely beszerzés költségét az önkormányzatnak meg
kellett előlegeznie.
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
A saját bevételek összege a Tájháznál közel 84 %-ban teljesült, a Művelődési Központnál 60 %-ban és
a Tourinform Irodánál is jelentős mértékben meghaladja az időarányos előirányzatot.

Az intézmény valamennyi egységénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy az időarányos előirányzat alatt alakult a
teljesítés (40 %), így a Gyomai Tájháznál végrehajtott szennyvízbekötés forrása a dologi kiadásoknál
eszközölt megtakarítás lehet.
A Katona József Művelődési Központ dologi kiadás teljesítése 65 %, melyet a gázenergia kiadások
109 %-os teljesítése okoz. Indoka: a szolgáltató átalányt számláz, nem pedig a tényleges fogyasztásnak
megfelelő összeget, április 30-ával tényleges fogyasztáson alapuló elszámolást kért a szolgáltatótól az
önkormányzat. A többletkiadás forrásául szolgálhat az intézménynél képződő többletbevétel.
A Tourinform Iroda dologi kiadásai az időarányos feletti teljesítést mutatják, mely elsősorban az
egyszeri jellegű kiadások - pl. a turisztikai és városi kiadványok készítésének költségei (817 E Ft) –
teljesülésével magyarázható. Az intézmény első félévben képződött többletbevételének (562 E Ft)
beépítésével, illetve az év hátralevő részében egy takarékos gazdálkodással teljesíthető az elfogadott
költségvetési kereten belüli gazdálkodás.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. A
Kistérség az I. negyedévi társulási normatívát 3.413 E Ft-ot május hónapban utalta.
A bevételek között megjelenik a Vackor program elnevezésű TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó
8.210 E Ft, így ezen pályázat nem igényel a város részéről előfinanszírozást.
A személyi juttatások és járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelően alakult az intézménynél,
az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások 53 %-ban teljesültek.
Német Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. június 30-ig bevételét 518 E Ft
összegben, bevételi előirányzatát 40 %-ban, kiadásait 383 E Ft összegben, kiadási előirányzatát pedig
30 %-ban teljesítette.
Az Önkormányzat az általános működéshez kapcsolódó állami támogatás időarányos részét (283 E
Ft), illetve pályázat útján a feladatalapú támogatás időarányos részét (91 E Ft) megkapta. Az átvett
pénzeszköz összege 40 E Ft, mellyel a Békés Megyei Önkormányzat hozzájárult a batyus bál
rendezvény költségeihez. Saját bevételként 104 E Ft folyt be a batyus bál belépő díjaként.
A kiadási oldalon 365 E Ft dologi kiadásból kifizetésre került a batyus bál költsége 222 E Ft
összegben (helységbérlet, dekoráció, zeneszolgáltatás, videó felvétel készítés). A kisebbségi
Önkormányzat tagjai részt vettek a megyei német kisebbségi önkormányzatok rendezvényén. 18 E Ft
összegű támogatás visszafizetésre került a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványnak a 2009. évben megrendezett XIII. Békés megyei németek kulturális napja
rendezvény elszámolásával kapcsolatban.
A Kisebbségi Önkormányzat 2010. II. félévében 2010. július 26-30-ig tervezte megrendezni a német
anyanyelvi tábort, melynek támogatására nem nyert pályázatot a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítványtól. Tekintettel arra, hogy a tábor megszervezése és költségeinek
kifizetése megelőzi a II. félévi állami általános működési támogatás és feladatalapú támogatás
kiutalásának 2010. augusztus 15-i időpontját, ezért az első félévi támogatásból tartalékolta a pénzügyi
fedezetet.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. I. félévében a bevételi előirányzatát
49,5 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 59 %-ban teljesültek.
Bevételek 4.312 E Ft összegben teljesültek:
• A kisebbségi önkormányzat általános működésére 283 E Ft-ot kapott, mely az első félévi
állami támogatás összege
• A települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 122 E Ft

•
•
•
•
•
•

1.674 E Ft volt a TÁMOP 5. 2..5.” Tedd meg velünk az első lépéseket” pályázat támogatása
1.800 E Ft működési célú visszatérítendő támogatást biztosított Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a TÁMOP 5.2.5
„Tedd meg velünk az első lépéseket” program
finanszírozására
360 E Ft saját bevétel jelentkezett a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló
TANODA programmal kapcsolatosan
A Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 240 E Ft bevételt kapott
120 E Ft volt a bevétele a roma közösségi nap rendezvénynek
A Szmola Nonprofit Közhasznú Kft-től halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek
részére gyermeknap megszervezésével kapcsolatban 73 E Ft volt a saját bevétel összege.

Kiadások 5.127 E Ft összegben teljesültek:
• A TÁMOP 5.2.5 programmal kapcsolatos személyi juttatás 2650 E Ft, a munkaadókat terhelő
járulék 701 E Ft, a dologi kiadás 1.089 E Ft.
• A kisebbségi önkormányzat általános működésénél 691 E Ft dologi kiadás merült fel, mely
összeg elsősorban az önkormányzat által használt épület rezsi költségének kiadásait, az
internet szolgáltatás díját, a nemzetközi romanap költségeit, valamint a halmozottan hátrányos
helyzetű óvodás gyerekek gyermeknapi rendezvény költségeit tartalmazza.
A Kisebbségi Önkormányzatnál a TÁMOP 5.2.5.”Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezésű
program 2010. február 28.-án befejeződött. A programmal kapcsolatos kiadások pénzügyi teljesítésére
2010. március 28-ig volt lehetőség a támogatási szerződés alapján. A kisebbségi önkormányzat a
pályázat végelszámolásához kapcsolódó kifizetési kérelmet 2010. május végén nyújtotta be az ESZA
támogató szervezethez. Az ESZA - a támogató szervezet - 2010. június 10-én záró helyszíni szemlét
tartott a program megvalósításával kapcsolatban. Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt, de mint
ismeretes, a program korábbi ellenőrzése során az ESZA szabálytalansági eljárást folytatott le,
melynek eredményeként az önismereti tréning 567 E Ft összegű megbízási díja és járuléka
költségének elszámolását nem fogadta el. Megítélése szerint a kisebbségi Önkormányzatnak
akkreditált intézményi regisztrációval kellene rendelkeznie. A kifizetett 567 E Ft összegű költségnek
eredetileg a TÁMOP pályázat támogatása volt a forrása, de erre az ESZA nem utal támogatást, így
jelenleg nincs forrása. A hiányzó összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé az
előfinanszírozáshoz nyújtott 1 800 E Ft visszafizetendő támogatás visszafizetésénél hiányozni fog és
egyéb forrásból kell teljesítenie.
A Kisebbségi Önkormányzatot a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” program megvalósításának
előfinanszírozásához Gyomaendrőd Város Önkormányzata visszatérítendő támogatásban részesítette,
melyből 629 E Ft tartozás áll fenn. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről a CKÖ
pályázataihoz biztosított megelőlegezett összegből 1.196 E Ft összeg visszafizetése jelenleg nem
biztosított, rendezéséhez a kisebbségi önkormányzatnak forrást kell megjelölnie.
Az I. félévi beszámolót készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető és Tóthné Gál
Julianna költségvetési ügyintéző
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 10.
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Kiegészítő melléklet
a 2010. I. félévi intézményi költségvetési beszámolóhoz

I.

A feladat általános értékelése

1. A tanulólétszám alakulása
Megnevezés

2009/2010 tanév

Óvodai nevelésben részesülők
ebből Csárdaszállási telephely

108
14

Alapfokú iskolai oktatásban részesülő

1-4 évfolyam
5-8. évfolyam

Sajátos nevelési igényű tanulók
ebből magántanuló
ebből organikus
ebből autista
ebből nem organikus

244
254
36
1
25
0
10

2010/2011 tanév
tervezett
júliusi felm.
102
90
10
10
246
257
247
251
35
39
1
1
24
29
0
2
10
7

A 2009/2010-es tanévhez viszonyítva, várhatóan 16 %-kal csökken az óvodás korú gyermekek
létszáma a 2010/2011-es tanévre demográfiai okok következtében. Ugyanezen időszakot vizsgálva a
tanulói létszám 2 %-kal növekedett előző időszakhoz viszonyítva. A csárdaszállási telephelyen a
gyermekek létszáma 4 fővel csökkent az előző nevelési évhez képest.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása

A következő táblázat szemlélteti az intézmény által foglalkoztatottak teljes munkaidősre
átszámított létszámát. Az intézmény rendelkezik 4 fő 4 órás részmunkaidős, valamint 80 fő
teljes munkaidős foglalkoztatottal.
Megnevezés
Pedagógus
Óvodapedagógus
Technikai
Iskolai oktatás összesen

Létszámok
2010.01.01 2010.06.30
45
45
9
9
28
28
82
82

Az óvodapedagógusok között szerepel a csárdaszállási telephelyen foglalkoztatott 1 fő pedagógus.
A foglalkoztatottak létszáma az engedélyezett álláshellyel megegyező.
Az intézmény részt vesz közcélú munkavállalók foglalkoztatásában, 4 fő technikai dolgozónak (2 fő
konyhai kisegítő, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó) biztosít munkát.

II.

A bevételek alakulása

1. Az alaptevékenység bevételei
Az éves előirányzata 23 243 eFt, mely teljesítése 11 534 eFt, azaz az éves előirányzat 49,6 %-a.
A következő táblázat szemlélteti az időarányos előirányzatok teljesülését, kiemelve a csárdaszállási
telephely bevételeinek alakulását.
∑

Megnevezés

ebből
Csárdasz.
495
248

Előirányzat
Időarányos előirányzat

23 243
11 622

Gyomae.
22 748
11 374

Teljesítés

11 534

11 465

69

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

-88
49,62%

91
50,40%

-179
13,94%
Adatok eFt-ban

A gyermekek és tanulók étkeztetéséből származó intézményi ellátási díj a tervezett időarányos
előirányzattól minimális negatív értékű eltérést mutat, mely annak eredménye, hogy megnövekedett az
ingyenesen étkezők száma a tervezetthez képest.
Mindezt ellensúlyozza a szolgáltatások ellenértékének időarányos előirányzatot 25%-kal meghaladó
teljesítése, mely hozzájárul a napközi konyha kapacitáskihasználtságához, hiszen az ellenérték a
vendégétkezők esetében a rezsivel növelt összeg.
Az intézmény bérleti díjból származó bevétele a tervezettnek megfelelően alakul.
A csárdaszállási telephely bevételei nem érik el a tervezett előirányzatot, mert az ott lévő, étkezést
igénybe vevő gyermekek mindegyike ingyenes étkezésre vált jogosulttá.
2. Az átvett pénzeszközök és pályázatok alakulása
Az intézmény 2010. június 30-ig megnyert és folyósított pályázata, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól származó 100 eFt támogatás a 2010. évi izzócsere program keretében, a csárdaszállási
telephelyhez kapcsolódóan.
A TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás „Merj a legjobb lenni” pályázattal
kapcsolatosan megtörtént a szerződés aláírása, mely keretében 18 500 eFt támogatásban részesül az
intézmény a tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése érdekében.
Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az
integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás
2 157 975 Ft.
A 13/2010.(III.19.) OKM rendelet alapján elnyert az intézmény 61eFt-ot az SNI-s tanulókkal
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatására, valamint 554 eFt-ot az osztályfőnöki
pótlékra jogosultak támogatására.
III.

A kiadások alakulása

1. A személyi jelegű juttatások alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 171 747 eFt a személyi jellegű juttatások előirányzata,
melynek teljesítése 88 530 eFt, ami a módosított előirányzat 51,5%-a.
A következő táblázat szemlélteti az egyszeri kereset kiegészítés torzító hatásától megtisztított személyi
jellegű juttatások alakulását, külön kiemelve a csárdaszállási telephely eddigi kiadásait.
Megnevezés
Előirányzat

∑
171 747

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
169 782
1 965

-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat

8 019
163 728
81 864

7 921
161 861
80 931

98
1 867
934

Teljesítés
-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított teljesítés

88 530
8 019
80 511

87 532
7 921
79 611

998
98
900

1 353
49,17%

1 320
49,18%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

34
48,21%
Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés időarányos előirányzatához képest 0,8%ponttal marad
el, melyet a jubileumi jutalom ideiglenes elmaradása okoz, mert kifizetése augusztus, október
hónaphoz kötődik.
A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásainak felhasználása a tervezettnek megfelelő.
Összességében a személyi jelegű juttatások teljesülése az időarányosnak megfelelő.
2. A munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 45 632 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata,
melynek teljesítése 23 332 eFt, ami az éves előirányzat 51,1%-a.
A következő táblázat szemlélteti a munkaadókat terhelő járulékok alakulását a csárdaszállási telephely
kiadásainak kiemelésével, az egyszeri kereset kiegészítés torzító hatásának megszüntetésével.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
45 131
501
2 126
26
43 005
475
21 503
238

Előirányzat
-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat

45 632
2 152
43 480
21 740

Teljesítés
-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított teljesítés

23 332
2 152
21 180

23 076
2 126
20 950

560
48,71%

553
48,72%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

256
26
230
8
48,42%
Adatok eFt-ban

A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok, a
0,46%-os elmaradást a táppénz hozzájárulás eddigi alulteljesítése okozza.
3. A dologi kiadások alakulása
Előirányzat módosítás következtében 62 432 eFt a dologi és folyó kiadások előirányzata, melyből
teljesült 32 786 eFt, ami az előirányzat 52,1%-a.
A következő táblázat szemlélteti a dologi kiadások alakulását, kiemelve a csárdaszállási telephely
költségeit.
Megnevezés

∑

Előirányzat
Időarányos előirányzat

62 432
32 744

Teljesítés

32 786

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
60 092
2 340
31 574
1 170
31 267

1 519

Időarányos előir-tól való eltérés

-42

307

-349
Adatok eFt-ban

Megjegyzés: Az időarányos előirányzat a kiadások tényleges teljesülését figyelembe véve került
meghatározásra.

A fenti táblázat alapján látható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő. Az
előirányzat túllépés csupán a következő tételeknél fordul elő, mely kiadástöbbletet az átgondolt és
racionális gazdálkodás következtében fellépő ideiglenes megtakarítás finanszíroz:
- gázenergia esetében nem a tényleges fogyasztás került számlázásra, így remélhetőleg elszámoláskor
megtörténik a korrekció,
- az ingyenes étkezők számának növekedése következtében az élelmiszer-beszerzés kiadásai
növekedtek (a tervezett étkezői létszámhoz viszonyítva 15%-kal nőtt az ingyenes étkezők tényleges
létszáma).
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő.

IV.

Felújítási, felhalmozási kiadások

A 2009. évi pénzmaradvány terhére megtörtént a Hősök úti épület bejáratának bekamerázása,
biztonsági okokból a hétvégi rongálások megszüntetése érdekében 246 eFt összegben és befejeződött a
2009. évben megkezdett Hősök úti tornatermi épület részleges ablakcseréje 1 049 eFt összegben.
Továbbá a tanév végeztével megkezdődtek a felújítási munkálatok:
- a Jókai úti épületegység időszakos lezárása miatt szükségessé vált a Fő úti épületegység lenti
épületeinek legszükségesebb felújításai, mint tetőszigetelés, salétromosodás megszüntetése
miatti belső fal aláfűrészelés, részleges nyílászáró csere…stb; ezen munkálatokra fedezetet
nyújt a 2009.évi pénzmaradvány, valamint az épület bezárásával járó kieső energiaköltségek,
- továbbá megkezdődött a Fő úti kerítés rekonstrukciója a balesetveszély elhárítása érdekében a
2010. évi költségvetés terhére.
Gyomaendrőd, 2010. július 29.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-hely.

3. melléklet
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
5502 GYOMAENDRŐD
Népliget u. 2.
Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: III-801-

/2010

Intézményi beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévének teljesítéséről
A 2010. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően
folyamatosan teljesül.
1. Tanuló létszám alakulása
Megnevezés
Általános iskola 1-4. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló
Csárdaszállás
ebből SNI
ebből magántanuló
Általános iskola 5-8. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló
Kollégiumi ellátás
ebből SNI

2009/2010. tanév
2009.09.01
2010.06.30
(fő)
(fő)
192
187
178
173
14
13
1
1
14
14
0
0
0
0

2010/2011
tanév
tervezett
(fő)
191
177
10
1
14
0
0

216
216
56
0

219
219
56
0

220
220
36
0

22
8

22
8

22
11

A 2009/2010-es tanévet a gyomaendrődi telephelyen -5 fő alsó tagozatos, és +3 fő felső tagozatos
tanulói létszámmal, a csárdaszállási telephelyen változatlan létszámmal zárta az intézmény.
A kollégiumi ellátást igénylők száma a tanév végére változatlan maradt.
A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében a csárdaszállási
1-4. évfolyamos tanulók a tagintézménybe járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskolabusszal
járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti telephelyére.
2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
Megnevezés

2010.01.01

2010.06.30

Gyomaendrőd Csárdaszállás Gyomaendrőd Csárdaszállás
Pedagógus
43
2
43
2
Okatatást segítő
4
0
4
0
Technikai dolgozó
23
1
23
1
∑
70
3
70
3
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,25 fő, amely megoszlik 45 fő teljes munkaidős
pedagógusra, 4 fő teljes munkaidős oktatást segítő alkalmazottra, 23 fő teljes munkaidős technikai
dolgozóra, valamint 1,25 fő részmunkaidős dolgozóra.
Az átlagos statisztikai létszám az első negyedév végére 70,62 fő a félév végére 70,1 fő.
Az intézmény 2,75 fő technikai dolgozó álláshelyét közcélú munkavállalók foglalkoztatásával tölti be,
ezen túl az intézménynek 2 fő tartósan távollévő pedagógus helyettesítését kell megoldania belső
átszervezésekkel, illetve óraadó pedagógusok bevonásával.

II. Bevételek alakulása
1. Intézményi működési bevételek alakulása
Éves előirányzat: 9 675 e Ft
Teljesítés:
8 182 e Ft
Az éves előirányzathoz képest a teljesítés 84,57%-os az első félév végére.
A gyermekétkezésből származó intézményi ellátási díjbevétel 60,3%-ban teljesül az éves
előirányzathoz képest, viszont figyelembe véve, hogy e jogcímen bevétel időarányosan csak 9,5
hónapban keletkezik, a teljesítés az időarányosnak megfelelő.
Jelentős bevételt eredményezett a tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők száma, valamint
az intézmény termeinek bérbeadásából származó bérleti díjak bevételei.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Éves előirányzat: 6 864 e Ft
Teljesítés:
420 e Ft
Az alacsony teljesítés indoka egyrészről, az hogy a tervezett központosított előirányzatok terhére
elszámolható elnyert pályázati összegek az önkormányzati támogatások között teljesültek, másrészről
az, hogy a csárdaszállási tagintézmény részéről a z 1-6. havi teljesítés ( 2 951 e Ft) nem került
kifizetésre.
3. Önkormányzati támogatás alakulása
Éves előirányzat: 229 860 e Ft
Teljesítés:
130 718 e Ft
56,78%-os a teljesítés, amely az időarányos előirányzatot, a korrekciós tényezőket figyelembe véve,
azokkal csökkentve 2 053 e Ft-al lépi túl.

Az időarányos bevétel szempontjából csökkentő tényezőként vehető figyelembe a július havi nettó bér
( 7 941 e Ft), amely június hónapban lett kifizetve, a Közoktatási Közalapítvány által meghirdetett, ill.
elnyert támogatás összege (391 e Ft) a pályázat utólagos elszámolása miatt, az Ifjúsági alapból kapott
támogatás (100 e Ft), illetve a tanulók első féléves fürdő belépői (289 e Ft), amely tételek előirányzat
nélkül kerültek kifizetésre.
Összességében a bevételek szempontjából a korrekciós tényezőket figyelembe véve az intézmény az
első félév végén 2 053 e Ft-al van túlfinanszírozva.

III. Kiadások alakulása
1. Személyi juttatások alakulása
Éves előirányzat: 153 193 e Ft
Teljesítés:
78 434 e Ft, 51,2%
A személyi juttatások előirányzata az időarányosnak megfelelően alakult az első félév végére.
Torzító tényezőként hat a 2010. évi egyszeri kereset kiegészítések kifizetése január, ill. április
hónapban, mivel ezek a tételek nem arányosíthatóak az év összes hónapjára.
E tételeket figyelembe véve a személyi juttatások az 1-6 havi időszakra 49%-ban teljesültek.
2. Munkaadóakt terhelő járulékok
Éves előirányzat: 40 484 e Ft
Teljesítés:
21 012 e Ft
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások kiadásaihoz kapcsolódva 51,9%- on
teljesültek, viszont a személyi juttatásoknál említett tételek munkaadókat terhelő járulékaival
csökkentve a teljesítés e jogcímnél szintén 49%-os, az időarányosnak megfelelő.
2. Dologi kiadások alakulása
Éves előirányzat: 54 184 e Ft
Teljesítés:
35 192 e Ft
A dologi kiadások az éves előirányzathoz képest az első félév végére összességében 64,9%-on
teljesültek.
A készletbeszerzés kiadásai és ezen belül a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés kiadása az
időarányosnak megfelelően alakult.
A legmagasabb teljesítést a dologi kiadások esetében a szolgáltatások, főként az energia szolgáltatások
díjai eredményezik.
Torzító tényező a gázenergia szolgáltatás 80,06%-os teljesülése, ugyanis egyrészről negatív
tényezőként hat, hogy a közös gázbeszerzés kapcsán a szolgáltató váltás következtében a 2009. évi
novemberi ill. decemberi számlák 2010. év márciusában kerültek számlázásra-, majd kifizetésre,
amely a 2010. évi költségvetésbe nem lett betervezve, másrészről a leadott „tervezett” és nem a valós

fogyasztás alapján került számlázásra intézményünk részére az első félévben a gázenergia. Az
intézmény a tényleges fogyasztás alapján történő elszámolásra vár, melyet követően realizálódni fog a
gázenergia időarányos teljesítése. További csökkenés várható a gázenergia fogyasztás kapcsán, mivel
a nyári időszakban pályázat keretén belül megvalósul az intézmény Alkotmány út 2-6. szám alatti alsó
tagozatos épületének szigetelése, és az épület tantermeinek nagyobb részében a nyílászárók cseréje.
További kiadást csökkentő tényező, hogy a nyári időszakban a minimális fogyasztás következtében
mindhárom közüzemi szolgáltatás kiadásai realizálódni fognak.
Az intézménynél a korszerűtlen, elavult konyhai berendezések elhasználódása, a kollégiumi épület
folyamatosan romló állapota nem tervezett, viszont elengedhetetlenül szükséges kiadásokat von maga
után, melyeket szintén az intézménynek kell kigazdálkodnia az egyébként is, főként a dologi kiadások
tekintetében szűkös költségvetési keretekből.
Szintén magas a teljesítés az egyéb kommunikációs szolgáltatások esetében, mivel a TÁMOP pályázat
keretein belül az intézmény vásárolt a pályázat lebonyolításához szükséges fénymásoló gépet, viszont
annak üzemeltetését saját erőből kell megoldania.
Egyéb jogcímeknél rendeződni fog a tervezetthez képest magas teljesítés, mint például az egyéb
üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás esetében, ha a Közoktatási Közalapítványnál elszámolásra kerül
az előfinanszírozott támogatás (391 e Ft), illetve ha teljesítésre kerül a tanulók fürdő belépőinek (289 e
Ft) előirányzatba történő beépítése.
IV. Felújítási, felhalmozási kiadások
Az intézmény 1-6. hónapban nem teljesített ilyen jellegű kiadásokat, az e jogcímen megtervezett
érintésvédelmi felülvizsgálatra (137 e Ft) a nyári hónapokban kerül sor.
Az intézmény 2010. első félévében a szakmai követelményeknek betartása mellett a működéshez
elengedhetetlenül szükséges, minimális kiadások mellett, a rendelkezésre álló keretek között folytatta
gazdálkodását.
A személyi juttatások és a munkaadói járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi
kiadások egy része a nyári hónapokban realizálódni fog.
Az intézmény a továbbiakban is a takarékosságra törekszik.

Gyomaendrőd, 2010.08.03.

Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

4. melléklet
Kner Imre Gimnázium,
Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13.
Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958
http://www.knerimre.sulinet.hu , root@mail.knerimre.sulinet.hu
OM: 028379

Szöveges értékelés a 2010. év I . félévi költségvetési
beszámolóhoz

1.Feladatellátás általános értékelése:
A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya a 2009/2010 tanévben a statisztikai létszám szerint: nappali tagozatos képzésben
350 fő tanuló vesz részt, és 12 csoportban tanulnak a tanulók. A Kollégium létszáma 37 fő, 2
kollégiumi csoportban . A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók, az utolsó átalakítás után a
nagyépületben 43 fő elhelyezésére van lehetőség, elkülönítve a lányok és a fiúk, 1 db szilenciumi
szobával.
2010.03.01-zől az Intézmény szerves részét képezi a Városi Sportcsarnok, mely jelentős
többletfeladattal jár. A működtetés technikai , szervezeti és szervezési feladatait ki kellett alakítani , a
későbbi zavartalan működtetés biztosítása miatt.
2. Foglalkoztatottak ellátása:
46 fő engedélyezett létszámmal kezdtük a költségvetési évet, 17 fő technikai létszám nem változott az
elmúlt évhez képest, a Sportcsarnok feladatait közhasznú foglalkoztatás keretében oldottuk meg , a
következő év február végéig. A pedagógus létszám 28 fő . Az oktatási feladatot megfelelő
végzettséggel rendelkező , szakos pedagógussal látjuk el.
3. Bevétel alakulása:
A működési bevétel 46,67 %-ra teljesült, ezen belül az intézmény ellátási díj 50,56 %, az
alkalmazottak étkezési térítése 65,5 % .
Az időarányostól jelentősen eltérő, 19,61 % a Sportcsarnok bérbeadásából származó bevétel, aminek
egyrészt oka: márciusi átvételt követően, már a nyárra nem lehetett amatőr kupákat szervezni,
valamint a június 9- i bezárás behatárolta a szervezést.
A felügyeleti szervtől kapott támogatás 79. 720 e/ft.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyzetű tanulók és mentoraik
támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2010 I félévben realizált összege 1832 E/Ft.
Szakképzési hozzájárulásból eddig befolyt összeg: 334 e /Ft, melyből oktatási felszerelést vásárolunk.
4.Kiadások alakulása:
A személyi juttatások kiadása 49,36%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi állománynak
köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket.
A dologi kiadások teljesítése 14692 e/Ft, módosított előirányzata 38950 e/Ft. A 37,72 %-os kimutatás
torz, ugyanis az elmúlt év novemberében megtörtént gázszolgáltató váltás után még mindig nem
kaptunk rendes gázszámlát, pedig leolvasás és az ismételt szolgáltató váltás is megtörtént. Ez a

probléma a Sportcsarnok villanyáram elszámolásával is. A szolgáltató a mai napig nem írta át a
nevünkre az órát, és nem számlázott fogyasztást, pedig már számtalan levelet váltottunk. Ezen
tényleges kiadások jelentősen növelnék a teljesítést.
Az épületek karbantartása, kisjavítása, egyéb készletek beszerzése a nyári szünetre koncentrálódik,
ezért a kiadás a második félévben realizálódik.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 1670 e/Ft, felhasználása az év második felében várható.
6. Felújítások, beruházások alakulása:
Nagy beruházási álmokkal indult ez a költségvetési év, amikor a KEOP pályázaton a Kollégium
energiaracionalizálási tervei elkészültek, mely 2188 e/Ft-ba került. Sajnos a pályázat nem nyert.
2010. június 10-én megkezdtük a Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítását, mely egybe esett az
Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárást követő küzdőtér felújítással. Az Intézmény által vállalt
munka július hónapban befejeződött.

Gyomaendrőd, 2010. 08. 08.

Dr. Kovács Béla
igazgató

Csorbáné Balogh Éva
Gazd.igh

5. melléklet
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X.

/2010.
2010. I. félévi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Intézményünk 2010. évben 410 512 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely magába
foglalja kiadási oldalon:
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összegét:
251 698 E Ft
• és az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összegét:
158 814 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
• Önkormányzati támogatás- működési célú:
• Közhasznú munkavállalók munkaügyi kp. bértámogatása:
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
• Emelt szintű elhelyezés- szoba eladásból származó bevétel:

168 694 E Ft
187 694 E Ft
39 724 E Ft
2 000E Ft
10 400 E Ft
2 000 E Ft

2010. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2010. április 29. napjától városunk 002-es
tanyagondnoki körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk, a már meglévő szolgáltatási
formák mellett.
Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2010. I. félévében több hatóság
vizsgálta.
• 2009. évi állami normatíva elszámolás
Belső ellenőrzés
• Támogató Szolgálat működésének ellenőrzés
Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal D.A.R.Á.H Megyei
Közigazgatási Hivatala
• Az intézmény teljes átfogó szakmai ellenőrzése
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
KépviselőTestülete által felállított Ad-hoc
bizottság
• Az intézmény 2008-2009. évi gazdálkodásának átfogó
pénzügyi ellenőrzése
Belső ellenőrzés
Az ellenőrzések során apróbb hiányosságok kerültek feltárásra, melynek nagy részét az intézmény
saját hatáskörében korrigálta. A fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az Intézményi Társulás
elé terjesztette, majd megtette a szükséges intézkedéseket a hiányosságok rendezésére.
A DAOP - 4.1.3/A-2008-0012 számú projekt megvalósításával lehetővé vált egy olyan intézményi
egység kialakítása, amely a fogyatékosok speciális igényeit teljeskörűen kiszolgálja. A projektnek
köszönhetően 2010. május 01. napjával a fogyatékosok nappali intézményi egysége – Esély klub megkezdte működését a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17. szám alatti ingatlanban.

Ezzel egyidejűleg összevonásra került az intézmény 2. számú (Gyomaendrőd, Fő út 66.) és 5. számú (
Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) Idősek Klubja - 5. Számú Idősek Klubja elnevezéssel a Gyomaendrőd
Blaha 2-6. szám alatti Idősek Klubjában 50 férőhellyel.
A Fő út 66. szám alatti épület visszaadásra került az Önkormányzat kezelésébe.
I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2010. I. félévben:
Ellátási forma

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Emeltszintű id.o.
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Szem .segítés + csak szállítás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás

Intézményi szolgáltatásokat
Intézményi szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők száma
átlagosan igénybevevők száma
2009. december 31-én
2010. június 30-án
126 fő
125 fő
9 fő
8 fő
42 fő
41 fő
55 fő
67 fő
160 fő
228 fő
13+17 fő
10 fő

13+17 fő
10 fő

170 fő
26 fő
400 fő

164 fő
25 fő
800 fő

Az ellátotti létszám alakulását nagyban befolyásolja az alapellátásban bekövetkezett ellátási formák
2010. évben történt átalakítása. Bevezetésre került az Otthonközeli ellátás fogalma, amely az
alapellátást az alábbi kategóriákba sorolja:
• házi segítségnyújtás
• étkeztetés
• nappali ellátás
• nappali ellátás és étkeztetés együtt
• házi segítségnyújtás, és étkeztetés együtt
Az új rendszerben a nappali klubban étkező ellátottak felvételre kerülnek étkezőknek és nappali
ellátást igénybevevőnek is egyaránt. Emiatt növekedett meg az étkezést igénybevevők száma 42,5%kal 68 fővel 2009. évhez képest.
A tanyagondonoki szolgáltatást igénybevevők számának növekedése a 002-es körzet létrehozásával
magyarázható.
Egyéb ellátási formákban az ellátotti létszám számottevően nem változott az előző évhez képest.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő.
Közcélú munkavállalók száma: 18 fő
Közhasznú munkavállalók száma: 3 fő
III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
ban
Egyéb saját bevétel
177 944
182 731
Áfa bevételek, visszatérülések
9 750
10 963
Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól
2 000
2 000

eFt86 516
4 641
1 722

Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési
szervtől
Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi
társulástól
Tám.értékű műk. bev. helyi önk. és ktsgvetési
szerveitől
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Előző évi pénzmaradvány átvét.
Egyéb bevételek
Intézményi működési bevételek összesen

1 664

0

0

10 400

0

0

8 494

0

0

2 000

2 000

0

198 260

242 877
177

150 241
177

410 512

440 748

243 297

Saját bevételek
Az intézményi ellátási díjak 4.849,-eFt-tal, 5,3%-kal kevesebb összegben teljesült, mint az
időarányos tervezett.
Ennek okai:
¾ 2010. I. félévben az ellátotti létszám alakulása nem tette lehetővé, hogy az intézmény
bevételeivel kompenzálni tudja azt az eredeti költségvetésbe beállított - 5.573,-eFt –
működési bevételt, melynek beállítása szükséges volt a költségvetési egyezőség miatt.
Ezen összeg időarányos része 2.786,-eFt.
¾ Közel 820,-eFt-os bevétel kiesést jelentet a vizsgált időszakban, hogy az átmeneti
elhelyezés ellátási formánál az átlagos ellátotti létszám ezen időszakban átlagosan 8 főben
realizálódott, a tervezett 10 fővel szemben. Jelenleg az intézmény idősotthonaiban ellátott
idősek száma eléri, helyenként meghaladja a tervezett létszámot, tehát a bevételkiesés
évközbeni kompenzálására lehetőség van, természetesen csak abban az esetben, ha az
ellátotti létszám tartósan megmarad. Ez a létszám azonban sem a sorbanállók, sem az
intézményben élők tekintetében nem számítható ki teljes pontossággal.
¾ További 1.120,-eFt bevétel kiesést jelent, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
ellenőrzésével feltárt hiányosság, mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta
meg. Ennek kapcsán az intézmény az - idős otthoni ellátásban - április havi, az
otthonközeli ellátás tekintetében a május havi térítési díjak kiszámlázásával egyidejűleg
rendezte a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás 13/2010.(IV. 28.) sz.
határozata 2. pontjában foglaltak szerint a térítési díjakban keletkezett túlfizetéseket.
Támogatás értékű működési bevételek
¾ Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás
722,-eFt-tal meghaladja az időarányos tervezetett. Jelenleg 3 fő munkavállaló
bértámogatásához járul hozzá a Munkaügyi Központ.
¾ Központi ktsgvetési szervtől-, fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi
társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2010. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.
¾ Helyi önkormányzat és ktsgvetési szerveitől
Az emeltszintű ellátási formánál a vizsgált időszakban 3 szoba került értékesítésre
összességében 2.200,-eFt összegben, mellyel jelenleg 100%-os kihasználtságúvá vált
az intézményi egység. Ezen szoba eladásból származó bevétel még nem került át az
intézmény bevételei közé, annak számviteli rendezésére a következő félévben kerül
sor.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás

A felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába beépítésre került:
¾ 17. 816,-eFt az I. félévben kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás
¾ 20. 558,-eFt mely az eredeti előirányzatba támogatás értékű működési bevételként került
meghatározásra
¾ 6.000,-eFt plusz önkormányzati támogatás az intézmény dolgozóinak havi 10 adagos ebéd
juttatásának biztosítására ( az intézmény konyhájáról)
¾ 243,-eFt, az intézményi gyógytornász 1-4 havi bérének pályázaton nyert támogatása
Összességében az intézmény működési bevételei 6%-kal 5.968,-eFt-tal alacsonyabb szinten
teljesültek, mint az időarányos tervezett. Az intézmény kihasználtsága a II. negyedév közepétől elérte
a tervezett szintet azoknál az ellátási formáknál is, ahol ez év elején alacsonyabb volt a kihasználtság.
Amennyiben a következő félévben beépítésre kerül a szoba eladásból származó-, valamint a Támogató
Szolgálat működésének 2010. I. félévében többlet támogatásként megítélt összegéből származó 990,eFt összegű - bevétel a működési bevételek teljesítése kedvezőbb arányt fog mutatni.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
EHO
Dologi kiadások ÁFA nélkül
Dologi kiadások ÁFA-ja
Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások Áfa-ja
Kiadások összesen

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
198 411
218 548
53 287
57 075
0
0
116 982
122 133
36 396
37 339
5 436
5 653
410 512
440 748
0
0
0
0
410 512
440 748

eFt-ban
113 700
29 883
248
66 257
17 913
1 940
229 941
0
0
229 941

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összességében a tervezettnek megfelelően
alakultak az I. félévben.
¾ A rendszeres személyi juttatások kifizetése egyenletesen az időarányos terveknek megfelelően
alakult. A módosított előirányzatba csak a 2009. december hónapban függő kiadásként
kifizetett bérjellegű kifizetések 2010. évi teljesítése került beépítésre 109,-eFt összegben.
¾ A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatába és teljesítésébe beépítésre került 2010. I.
félévében a kereset kiegészítés címen kifizetett központi bér, mely torzítja az 1-6 hó
időarányos terv és teljesítés képét.
Beépítésre került továbbá 6.000,-eFt - „közalkalmazottak étkezési hozzájárulása” címen, az
intézmény dolgozóinak 2010. március hónaptól – havonta 10 adag ebéd - étkeztetéséhez
szükséges forrás biztosítására, Képviselő Testületi döntés alapján.
Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése 5.190,-eFt 8,4%-kal meghaladja az időarányos tervezettet.
A túlfinanszírozás okai:
¾ A gázenergia-szolgáltatás díj 3.060,-eFt-tal 61%-kal meghaladja az időarányos tervezettet,
mely magyarázható egyrészt a gázenergia szezonális jellegével, másrészt az elhúzódó
hosszú hideg idővel.
¾ Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 898,-eFt összeggel haladja meg az
időarányos tervezetett. Ezen kiadás növekedése aggasztó, mivel a villamosenergia nem
szezonális jellegű, hanem állandó értéket képvisel havi kiadásaink között.
¾ 754,-eFt-tal 12%-kal meghaladja a tervezett kiadást az üzemanyag felhasználás jogcímen
teljesített kiadás, mely az üzemanyag árának nagyfokú emelkedésével magyarázható. Az

APEH által közzétett üzemanyag elszámolás alapján megállapítható, hogy 2009. évben a
gázolaj átlagosan 268,-Ft/l áron kerülhetett elszámolásra, míg 2010. I. félév átlaga 301,5,Ft/l. Éppen ez a 12%-os áremelkedés okozza a megnövekedett teljesítés összegét.
¾ Nem tervezett kiadásként került a dologi kiadások épület karbantartási jogcímén
elszámolásra a Sallai úti ingatlan elfagyott fűtésének megjavítása (500,-eFt összegben),
mely káreseménnyel kapcsolatban a biztosító társaság elutasította kárigényünket. Így ezen
kiadásnak nincs bevételi oldalon fedezete, az intézmény költségvetési gazdálkodása során
megpróbálja kigazdálkodni a felmerült kiadást.
A dologi kiadás egyéb jogcímein a teljesítés közel a tervezett szerint alakult. A villamos energia
díj, valamint az üzemanyag árának fent jelzett növekedése éves szinten aggasztó, mert az ekkora
volumenű költségnövekedés negatívan érinti az intézmény egyébként is szűkös költségvetési
keretekből történő gazdálkodását.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Ezen a jogcímen 2010. évben az intézménynek sem eredeti, sem módosított előirányzata nincs.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2010. I. félévben a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finaszírozás kereteit.
¾ A bevételek teljesítése jelentik a legnagyobb kockázatot az intézmény költségvetésének
gazdálkodásában, mely az I. félévben is a tervezett szint alatt alakult.
¾ A személyi juttatás és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyhez
nagyban hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása.
¾ A dologi kiadások tervszerinti teljesítését éves szinten nagyban befolyásolja a villamosenergia
és üzemanyagdíj növekedésből adódó többletkiadás finanszírozása.
¾ 2010. I. félévében az FSZH által „Támogató Szolgálatok Fejlesztési Támogatása” elnevezésű
pályázati kiírásra az Intézményi Társulás által pályázatot nyújtott be intézményünk. Célja, a
Támogató Szolgálat nyitvaálló helyiségében (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) a vizesblokk,
illetve az akadálymentes közlekedés kialakítása, mely lehetőséget teremt a fogyatékkal élők
részére a mai kor előírásainak megfelelően kialakított helyiség biztosítása által, az önálló
ügyintézés segítésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 500,-eFt támogatást ítélt meg
a pályáztató szerv a pályázatban foglaltak megvalósítására. Az akadálymentesítés és a
vizesblokk az I. félévben elkészült, növelve azzal az intézmény színvonalát.
¾ További 3 pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült 2010. I. félévben. A Szociális
Minisztérium által kiírt SZOC-IBL-09 kódú „Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek
kiegészítő támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra intézményünk az Intézményi Társulás
keretein belül 3 idősotthon (Őszi Napsugár Idősek Otthona, Őszikék Idősek Otthona,
Rózsakert Idősek Otthona) tekintetében pályázatot nyújtott be, mely tárgyi eszköz beszerzésre,
valamint az intézmény gyógytornászának 1-5 havi bérének támogatására irányult.
A megítélt támogatás összege összesen: 942,-eFt. Ebből 699,-eFt összegben az ápolást-,
gondozást segítő eszközök kerültek beszerzésre - fürdőkád lift, kifordítható kádülőke,
gördíthető fürdetőszék, vérnyomásmérő, ultrahangos inhalátor, infralámpa, tens izom-ideg
stimulátor-; 243,-eFt a gyógytornász bérének fedezetére került elszámolásra.
Intézményünk törekszik meglévő előirányzatai felett történő takarékos gazdálkodás folytatására a
következő időszakban is.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 2.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

6. melléklet
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: ……../2010.
2010. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló
szöveges értékelése
I. A feladat általános értékelése
Nyugdíjas orvos közalkalmazott dolgozóink közül hárman befejezték tevékenységüket; mindez a
szemészeti, nőgyógyászati, majd a belgyógyászati szakrendelésen hozott személyi változást. Nyugdíj
mellett jelenleg dolgozó egyetlen munkatársunk sebész, de a sebészeti szakrendelést az idős kolléga
mellett ellátja olyan sebész szakorvos is, aki kórházi háttérrel rendelkezik és a kisebb beavatkozásokat
helyben végzi, míg a műtéteket Békéscsabán. Nem orvos munkatársaink közül is hármat érintett a
nyugdíjazás; feladataikat közcélú foglalkoztatottak látják el.
A rendszerváltás óta a magyar egészségügy folyamatosan válsággal küszködik. A reformközgazdászok
sulykolták, hogy az egészségügy pazarló, nem hatékony, alapvető reformokra szorul – miközben egyre
kevesebb pénzből gazdálkodtatják, a közvéleményt az egészségügy ellen hergelik; ahány miniszter,
annyi reformelképzelés, valamint az egészségügyi intézmények menedzsereit állandó
létbizonytalanságban tartják.
A kisvárosokban az egészségügyi intézet munkáltatóként is fontos szerepet tölt be és az egyre romló
körülmények dacára működik és megőrizte identitását.
Helyzetünket nehezíti, hogy az egészségügyi szolgáltató, mint „piaci szereplő” nem maga határozza
meg a peremfeltételeket. A „piac méretét” korlátozza a beutalási rend, az ellátási terület szabályozása.
A „piaci részesedésnek” gátat szab a teljesítmény volumen korlát
( tipikus hungarikum a teljesítményelvű finanszírozás megfejelése a volumen korláttal ). Az „árak”
vonatkozásában bizonyítható a bevétel lényeges csökkenése, a finanszírozási jogszabályok változása
következtében.
Az egészségügy mély, elhúzódó és összetett ( morális, bizalmi, társadalmi, szakmai, politikai,
pénzügyi ) válságban van. Ennek következménye: szűkül a szolgáltatási csomag, romlik a
hozzáférhetőség, a minőség és másodlagosan romlik az egyén életesélye.
Az 1997. évi CLIV. törvény kimondja, hogy a fenntartó hatáskörét képezi az egészségügyi intézet
működőképességének és fejlesztésének biztosítása. A 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről meghatározza az önkormányzatok felelősségét, beleértve az
intézményfenntartási költségeket is.
Ez évben kénytelenek voltunk a fenntartó nagyobb támogatását kérni, mivel a bizonytalan és
tervezhetetlen helyzetben így biztosíthatjuk a lakosság folyamatos és minőségi ellátását.
A társadalmi problémák „medikalizációja”-, mint amilyen az alkoholizmus, a kábítószer fogyasztás, az
öngyilkosságok - is megterhelő. Ezek a gondok betegségekké alakultak, és elsősorban orvosi
eszközökkel kívánják megszüntetni. Ezt segíti elő a piaci és a fogyasztói szemlélet, amely az
egészségügyet árucikknek tekinti, a beavatkozásokat szolgáltatásként, az egészségügyi rendszert

szolgáltatóként fogja fel. Ez azért különösen hátrányos, mert elsikkad az egyén személyes felelőssége
saját egészsége iránt.
Az egészségügyben felhalmozódott tudás és tapasztalat az egyik legértékesebb még épen maradt
nemzeti kincsünk. Tanulmányok bizonyítják, hogy GDP termelő, húzóágazat, a legolcsóbb és a
legjobban megtérülő tevékenység.
A járóbeteg szakrendelések teljesítmény adatai az év első felében
Szakrendelés
megnevezése
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gége
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Pulmonológia
Tüdőgondozás
Labor
Képalkotó
diagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna

Esetszám
alakulása
db.
3.480
2.178
4.061
3.249
3.376
1.315
960
1.179
2.333
3.367
1.250
1.688
159
5.064

Beavatkozás
számának alakulása
db.
10.955
5.531
9.155
19.054
21.668
5.731
6.755
4.718
15.149
16.027
5.809
8.474
616
16.818

OEP által
elfogadott pont

Finanszírozás
Ft.-ban

4.662.598
2.944.414
3.296.825
4.786.219
5.793.216
2.494.729
1.621.216
1.449.998
2.931.595
4.245.279
2.145.368
4.300.658
410.773
736.868

4.338.897
3.349.709
3.747.092
5.411.493
6.544.786
2.813.849
1.539.226
1.669.049
3.268.384
4.878.681
2.164.944
4.872.393
472.491
977.598

3.930
5.974
3.375

12.018
19.361
32.464

6.500.180
3.866.874
4.758.964

7.325.012
4.568.829
5.437.226

II. Bevételek alakulása
( adatok: eFt. )
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Intézményi működési bevételek
3.752
3.752
1.978
53
Működési célú pe. átvét TB. alapból
112.996
115.713
73.470
63
Működési tám. értékű bevétel fej.kez.alapoktól
5.700
5.700
2.273
40
TÁMOP pályázati f.
•
•

Az intézményi saját bevételek teljesítése megfelel az időarányos tervnek.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz a tervezett
időarányos bevételt meghaladja.

Az OEP-től származó intézményi bevétel két év hasonló
időszakában

76000
75500
75000

eFt-ban

74500
74000
73500
73000
72500
72000

2009. I-VI. hó

2010. I-VI. hó

75556

73470

Adatsor1

A 2009. áprilisában bevezetett törvényi szabályozásoknak köszönhetően, - az ábrából jól látható 2010. első felében csökkent a bevételünk az előző év hasonló időszakához képest.
2009. első félévében realizált bevételek hat havi ( 2008. októbertől – 2009.márciusig tartó időszak )
teljesítményt mutatnak ( 75.556 eFt. ), míg 2010. első felében hét havi ( 2009. novembertől – 2010.
májusig tartó időszak ) finanszírozás ( 73.470 eFt. ) érkezett meg intézményünkhöz, mivel az OEP a
három havi finanszírozásról az év elején tért át a két havi finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy
arányaiban még nagyobb mértékben csökkent az OEP-től átvett pénzeszközünk.
III. Kiadások alakulása
( adatok: eFt.)
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Személyi juttatások
59.176
62.862
34.217
54
Munkaadót terhelő járulékok
16.624
17.601
8.931
51
Dologi kiadások
61.757
67.851
31.270
46

•
•

A személyi juttatások és a munkaadói járulékok a tervezett előirányzathoz viszonyítva,
közel azonos mértéket mutat. 2010. első félévében 1 fő részére fizetettünk ki 40. éves
jubileumi jutalmat 1.312 eFt. értékben.
A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest alul maradt. ( 46 % ).
Részleteiben:
• Ingatlanok karbantartása: ( teljesítés 5 % ) a szükséges karbantartási
munkálatokat az egységes szabadságolás idejére ( július 26. – augusztus 8-ig. )
tervezzük.
• Vásárolt közszolgáltatás: a vállalkozó orvosoknak kifizetett teljesítmény díjazás a
módosított előirányzathoz viszonyítva 48 %-on áll.
• A gázenergia szolgáltatási díj a tervezetthez viszonyítva meghaladta a

•

104 %-ot. Az év eleji gázszolgáltató váltás, számlázási problémákat okozott az
egyik telephelyünkön ( Fő u. 2. szám ). Reményeink szerint az év végére
visszakapjuk a téves számlázásból eredő közel 500 eFt-os túlfizetésünket.
Kisértékű tárgyi eszközt 335 eFt. értékben vásároltunk. ( pl: EKG kábelszett,
minimum-maximum hőmérők, ollók, csipeszek )

Vállalkozó orvos közreműködésével látjuk el a következő szakrendeléséket:
o Belgyógyászat-Kardiológia
o Pszichiátria
o Pulmonológia - Tüdőgondozás
o Reumatológia
o Ortopédia
o Sebészet ( heti egy alkalommal )
o Urológia
o Bőrgyógyászat
o Fül-Orr-Gége gyógyászat
IV. Felújítási és fejlesztési kiadás
( adatok: eFt.)
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Ügyviteli és szám.tech.gépek vásárlása
0
800
0
0
Gépek, berendezések vásárlása
0
9.046
2.991
33
Intézményi beruházás ÁFA
0
2.462
748
30
A beszámoló készítéséig az intézmény 3.739 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik:

2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a nőgyógyászati
szakrendelés számára vásároltunk bruttó 936.250 Ft-ért.
2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor készüléket,
melynek bruttó értéke: 824.500 Ft.
Május hónapban fejlesztettük a fizioterápiás gépparkunkat. Elektroterápiás-, és ultrahangterápiás
készüléket vásároltunk bruttó 1.049.625 Ft. értékben.
2010. május 28-án sebészeti műszert ( Ligátor szett, Wallach cryo ) vásároltunk 928.336 Ft-ért.
V. Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a féléves beszámoló készítésekor
542 eFt.
Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézet egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit
sikkasztási ügyéből kifolyólag ered.
VI. Szállítók állománya
2010.06.30-i nappal teljesített szállítói számlák állományának értéke: 3.304.157 Ft.
VII. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő
Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2010. I. félévben 25 fő.

VIII. Önkormányzati támogatás alakulása
( adatok: eFt. )
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Működési költségvetési támogatás
15.109
16.656
6.228
37
Felhalmozási költségvetési támogatás
0
0
0
Támogatás összesen
15.109
16.656
6.228
37
A működési költségvetési támogatásunk 37 %-ban teljesült az első félévben.
Az alulfinanszírozás értéke: 2.100 eFt.

Gyomaendrőd, 2010.08.02.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Bizottság!
A 2010. évi éves munkaterv szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a beszámolóját a társaság helyzetéről.
A beszámoló mellékelve lett az előterjesztéshez. A beszámoló számot ad az elmúlt időszak változásairól . A
beszámoló külön taglalja a telek értékesítés és beruházások, a Gyomaendrődi Ipari Park infrastruktúrális fejlesztése
első ütemének helyzetét, az inkubátorház építését valamint egyéb információkat tartalamaz.
Kérem a Tisztelt Véleményező Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntését határozati javaslat
formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Véleményező Bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő - testületének elfogadásra javasolja a Gyomaszolg Ipari
Park beszámolóját a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás
átvételről
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a májusi ülésén döntött arról (216/2010. (V. 27.) Gye. Kt. határozata ), hogy
Kovacsics Imrét, 2010. július 01. napjával visszahívja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségéből.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a júniusi ülésén (263/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata ) rendelkezett
arról, hogy a saját tőke rendezéséhez átutalt 19 415 e Ft összeg tőketartalékba helyezéséről. A tőketartalékba
helyezésre kerülő összeg a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft számlájára történő utalása megtörtént.
A Képviselő-testület utasította az ügyvezetőt, hogy a jelenlegi könyvvezetési feladatokat ellátó könyvelő irodával az
első félévről lezárt mérleget, eredmény kimutatást kérjen, és az első félévre vonatkozó adóbevallásokat végeztesse
el, figyelemmel arra, hogy ezen okiratok az átadás átvétel szerves részét képezik.
Liget fürdő ügyvezető átadás átvételhez kapcsolódó eszköz leltározás 2010. június 30.-án végrehajtásra került.
Leltározásra kerültek a Kft. tulajdonában lévő, az üzemeltetésre átvett önkormányzati eszközök. A leltár során külön
kiemelt figyelmet fordítottunk az átadott vagyon műszaki állapotára, azok hiányosságaira. A megállapítások
jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, a műszaki állapotról fotók készültek, melyekből a legjellemzőbbeket az
előterjesztéshez mellékeltünk. A teljes fotóanyag a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályon
megtekinthető.
Az önkormányzat tulajdonában lévő eszköz és vagyonleltár összegzett megállapítási az alábbiak.
A nagyértékű eszközök között 2 db pénztárgép, 1 db VARI kisgép és szolárium selejtezésre javasolt, gyakorlatilag
használhatatlanok. A leltározási bizottság tájékoztatta a Liget Fürdő Kft.-t, hogy a selejtezésre javasolt nagyértékű
eszközökről be kell szerezni szakvéleményt, amely bizonyítja, hogy az eszköz gazdaságosan nem javítható illetve
működésképtelen.
A leltározás során vizsgáltuk az épületek, berendezések állapotát. A Széchenyi Terv beruházás keretében megépült
új gyógyászati és fedett fürdő épület általános műszaki állapotára helyenként a karbantartás hiánya tapasztalható,
melyek az alábbiak:
1. lábazat burkolat több helyen a vizesedés miatt elvált,
2. a fedett fürdő épület tetőszerkezet és a párkány között a falon beázás tapasztalható,
3. általában elmondható, hogy a vizes szerelvények egy része elhasználódott,
4. felülről történő beázás nyomai tapasztalhatóak, a gépészeti helyiségekben. A mennyezet több részén sérült a
födém. A vasszerkezet több helyen látható és rozsdásodásnak indult.
5. több fürdőgépészethez tartozó szerelvény, tolózár cserére szorul.
6. a szennyvízfogyasztás digitális mérője nem működik már több éve.
Az átadás – átvételi leltár többi részét a társaság végezte. A könyvelést végző cég 2010. június 30. napjával főkönyvi
kivonatot készített, melyet mellékeltünk az előterjesztéshez.
Az eszköznyilvántartással kapcsolatban a leltározásnál észrevételt tettünk, hogy számítógépes programmal
történjen elkülönítve a társaság saját vagyona és bérelt önkormányzati vagyon nyilvántartása, illetve a fürdőben lévő
idegen tulajdonú eszközök.
A társaság a teljes körű vagyonleltár illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyv jelenleg még feldolgozás alatt áll.
Írásban kértük miután elkészült, amely az eszközleltár mellett tartalmazza a könyvelési, pénzforgalmi, működéshez
kapcsolódó működési engedélyek, szerződések, érvényben lévő kötelezettség vállalások dokumentumait abból egy
11

komplett példányt át kell adni a tulajdonos, Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Az önkormányzati eszközök leltározáshoz kapcsolódó feladat:
A társaság a selejtezéshez szükséges szakvéleményeket szerezze be, és tegye meg a javaslatot a selejtezésre.
A könyvelést végző cég rendelkezésre bocsátotta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. június 30-i főkönyvi
kivonatot, továbbá a kivonatból összeállított évközi vagyonkimutatást.
A vagyonkimutatás alapján a társaság 2010. első félévi eredménye 6.087 ezer forint veszteség, amely -3.087 ezer
forint saját tőkét keletkeztet. A társaság kötelezettsége 32.447 ezer forint, ebből 12.500 ezer forint az önkormányzat
által rendelkezésre bocsátott kölcsön. Az első félév nettó árbevétele 36.798 ezer forint.
A társaság június – július havi értékesítés árvbevételeit a mellékelt táblázat tartalmazza.
Az önkormányzati támogatás a következők szerint alakult.
A 2010 évre költségvetési rendeletben jóváhagyott önkormányzati támogatás összege: 25 millió Ft. A 2010. évi 25
millió forint támogatás összege az első fél évben átutalásra került a társaságnak.
Az átadás átvételt követően az új vezetés az alábbi intézkedéseket hozta meg.
1. a belépő jegyárak módosításra kerültek. Külön kedvezményes ár lett megállapítva a gyomaendrődi lakosok
részére. A nem gyomaendrődi lakosok belépő jegyárai átlagosan 12%-kal, míg a gyomaendrődi lakosoké
átlagosan 31%-kal csökkentek.
2. a nyitva tartás 9 órától 20 óráig tart, a gyógyászat minden nap nyitástól 20 óráig rendelkezésre áll.
3. a nyitva tartás módosítása, illetve a vendégforgalom szezonja miatt 8 fő munkaerő felvételre került. Ebből
több fő után támogatásban részesül a társaság.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában tegye
meg.

1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Véleményező Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő – testületének a Liget Fürdő Kft. 2010. június
30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről készített beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Átadás átvételi jegyzőkönyv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Véleményező Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő – testületének, hogy a Liget Fürdő Kft.-t a
társaság a teljes körű vagyonleltár illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyv egy komplett példányát miután elkészült
adjon át Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
a szabadpiaci bevételről, valamint a betegek által befizetett összegről

2009.
Szabadpiac

Nap

Létszám

2010.

Kezelések (Ft)

Bevétel ( Ft )

Szabadpiac

Nap

Szabadpiac és
TB-s
szállás+kem kezelések összesen (
önrész+szab
Ft )
ping
adpiac

Létszám

Kezelések (Ft)

Bevétel ( Ft )

Szabadpiac és
TB-s
szállás+kem kezelések összesen
önrész+szab
( Ft )
ping
adpiac

07.01

sz

531

391 990

46 680

438 670

07.02

cs

359

310 235

46 980

357 215

07.01

cs

sz
385

319 190

93 340

22 600

07.03

p

498

372 185

51 360

423 545

07.02

p

543

393 210

58 340

114 900

07.04

sz

738

621 725

33 000

9 600

664 325

07.03

sz

690

662 080

37 500

435 130
566 450
699 580

07.05

v

1295

1 071 320

41 580

77 100

1 190 000

07.04

v

662

598 390

46 800

48 640

07.06

h

591

472 965

55 980

37 000

565 945

07.05

h

206

165 620

60 000

5 670

231 290

07.07

k

503

344 635

53 260

16 900

414 795

07.06

k

370

309 580

66 580

65 700

441 860

37 100

07.08

sz

426

268 530

43 040

29 000

340 570

07.07

sz

226

190 710

33 740

07.09

cs

633

437 255

58 800

122 200

618 255

07.08

cs

409

243 150

69 600

07.10.

p

456

330 470

42 180

07.11

sz

540

517 095

31 460

07.12

v

807

630 775

07.13

h

746

469 420

07.14

k

756

563 205

693 830

261 550
312 750

372 650

07.09

p

451

376 890

94 640

49 680

521 210

58 800

607 355

07.10.

sz

1283

959 870

34 480

74 520

1 068 870

36 540

75 000

742 315

07.11

v

1181

1 089 480

57 840

38 840

1 186 160

62 320

173 200

704 940

07.12

h

421

436 420

71 220

48 920

556 560

63 380

32 700

659 285

07.13

k

495

446 150

106 740

47 220

600 110

24 360

07.15

sz

847

642 030

38 200

28 700

708 930

07.14

sz

403

529 160

75 000

07.16

cs

574

400 280

40 860

56 000

497 140

07.15

cs

517

493 570

121 640

628 520
615 210

07.17

p

155

596 550

75 520

49 600

721 670

07.16

p

507

531 800

77 660

81 480

690 940

07.18

sz

1337

1 088 035

44 760

228 200

1 360 995

07.17

sz

1183

1 136 610

85 580

134 920

1 357 110

07.19

v

370

298 905

22 260

56 600

377 765

07.18

v

665

673 360

59 760

72 350

805 470

07.20

h

703

459 960

75 600

69 100

604 660

07.19

h

285

322 140

72 520

177 100

571 760

07.21

k

685

465 160

53 420

165 600

684 180

07.20

k

326

567 870

62 500

27 240

657 610

36 480

568 670

1 098 310

07.22

sz

708

582 880

56 900

20 800

660 580

07.21

sz

435

422 190

110 000

07.23

cs

967

769 740

63 780

20 300

853 820

07.22

cs

558

548 770

83 660

07.24

p

685

531 230

54 740

58 600

644 570

07.23

p

645

728 020

107 040

263 250

632 430

07.25

sz

888

701 825

35 520

263 700

1 001 045

07.24

sz

447

493 870

34 320

108 040

636 230

07.26

v

1016

763 530

40 020

79 300

882 850

07.25

v

127

185 910

33 240

54 990

274 140

07.27

h

514

398 905

46 340

52 400

497 645

07.26

h

173

255 880

71 400

70 080

397 360

07.28

k

714

626 180

43 260

115 400

784 840

07.27

k

253

218 580

59 400

127 320

405 300

07.29

sz

636

494 455

56 860

86 600

637 915

07.28

sz

231

237 350

37 440

103 100

377 890

07.30

cs

757

629 400

69 420

70 800

769 620

07.29

cs

287

304 430

53 400

07.31

p

697

565 315

52 600

108 900

726 815

07.30

p

407

458 370

58 980

57 540

574 890

674

691 520

87 560

301 240

1 080 320

07.31
0

21 132

16 816 185

1 536 620

2 162 100

20 514 905

0

15 445

14 990 140

2 121 920

357 830

2 193 280

19 305 340

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ciklusbeszámoló elfogadása
Csényi István, Enyedi László, Jakucs Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Kiss Ildikó, Koloh
László, Kürtiné Erdősi Klára, Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tímárné
Binges Irén, Tóthné Varga Beáta, Ugrainé Gróf Éva, Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Áht. 50/A.§(4) bekezdése alapján a polgármester részletes jelentést tesz közzé az önkormányzat vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint a megalakulást követően keletkezett a későbbi éveket terhelő pénzügyi
kötelezettségekről. 1998-tól minden cikllus lezárásaként részletes beszámolót készítünk az eltelt időszak
eredményeiről és problémáiról. Az anyag készítése során nem csak az Áht-ban meghatározott kötelezettségről
készül számadás. Az előtejesztés célja, a ciklus lezárásán felül, hogy az újonnan megválasztásra kerülő képviselőtestület munkját is segítsük, illetve támpontokat adjunk a választási kampányban megfogalmazásra kerülő
célkitűzésekhez.
Döntési javaslat
"ciklusbeszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2006-2010 évekről készült beszámolót fogadja
el, és utasítsa a polgármestert, hogy azt a honlapon tegye közzé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első
fordulós tárgyalása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. májusi testületi ülésén elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálatának ütemtervét, mely szerint a véleményeztetési eljárás lefolytatása után az augusztusi testületi
ülésen fogadja el a tervezetet. Széleskörű véleményeztetési eljárást kell lefolytatni a koncepció elfogadása előtt. Ki
kell kérni a Békés Megyei Önkormányzat, a helyi és társulási szintű szociális kerekasztal véleményét, a helyi
szociális intézményvezetők véleményét is. A Békés Megyei Önkormányzat telefonon tájékoztatta hivatalomat, hogy
a legközelebbi ülésre szeptemberben kerül sor, ahol tárgyalni fogják tervezetet.
Mind a helyi, mind a társulási kerekasztal illetve a helyi intézményvezetők megküldték a véleményüket, elfogadásra
javasolják a koncepció tervezetét. Azonban a hiányzó megyei vélemény nélkül nem fogadhatja el azt a testület, ezért
az augusztusi ülésen kerül sor az tervezet tárgyalásának első fordulójára, ezt követően az újonnan alakult testület
elé fogjuk végleges elfogadásra beterjeszteni a tervezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a koncepciót megtárgyalni.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a
Szolgáltatástervezési Koncepció tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMAENDRŐD VÁROS SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI
KONCEPCIÓJA

Munkaanyag

2010.

1

„Emberi törvény kibírni mindent
s menni mindig tovább
Akkor is ha nem élnek már benned,
Remények és csodák.”
(Ernest Hemingway)

I. Bevezetés
A szociálpolitika alapgondolata, hogy úgy az egyén, mint annak a kisebb – nagyobb
közösségei számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen vagy
véglegesen nem tudnak magukról elfogadható szinten gondoskodni. Önálló életvitelük,
megélhetésük mások közreműködése, külső segítsége nélkül nem biztosítható.
A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy ezeket az élethelyzeteket
feltárja, s azokra – a jog által biztosított keretek között reagáljon.
Előnyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történő gondozását,
hogy lehetőleg saját otthonukban, vagy ismerős környezetükben kapják meg az igényelt
segítségnyújtást, gondoskodást.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a partnerség elve alapján
dinamikusabbá kell tenni az együttműködés csatornáit a szolgáltatási szektorokkal, a
különböző civil, illetve egyházi szolgálatokkal, a különböző szolgáltatók és fenntartók, a
települési és megyei önkormányzatok között. A szolgáltatási struktúra kialakításánál nemcsak
a mennyiségi növekedésre, hanem differenciáltabb, komplexebb, magasabb színvonalú
ellátások megteremtésére van egyre nagyobb igény.

I. 1. Jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény 92. § (3) – (10) bekezdése írja elő a települési, illetve a megyei önkormányzatok
részére, hogy a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készítsenek.
A szociális törvény az alábbiakban határozza meg a szolgáltatástervezési koncepcióval
kapcsolatos szabályokat:
•

• A 92.§ (3) bekezdése meghatározza azon önkormányzatok körét, melyek kötelesek

elkészíteni szolgáltatástervezési koncepciójukat: a megyei önkormányzat, valamint minden
legalább 2000 lakosú település, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezéséről
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gondoskodik.
•

• A 92. § (4) bekezdése a koncepció legszükségesebb tartalmi elemeit tartalmazza:

lakosságszám, korösszetétel, szolgáltatások iránti igények, ellátási kötelezettség teljesítésének
helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosítására, működtetési, finanszírozási, fejlesztési
feladatok, esetleges együttműködés keretei, speciális ellátási formák, szolgáltatások
biztosításának szükségessége.
•

A 92.§ (5) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat koncepciójának

illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz.
•

A 92.§ (7) bekezdéstől a (9) bekezdésig a koncepció véleményeztetésének,

egyeztetésének folyamatára vonatkozó szabályokat tartalmazza:
„A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az
intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a
Szociálpolitikai Tanács területi szervével, a megyei, fővárosi önkormányzat a Szociálpolitikai Tanács országos
szervével. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat
lehetőség szerint figyelembe veszi.
(8) A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei, fővárosi
önkormányzat előzetesen véleményezi. A megyei, fővárosi önkormányzat és a megyei jogú város a
szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal. A
megyei, fővárosi önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezteti a működési területén lévő szolgáltatástervezési koncepciót készítő - települési önkormányzattal és a szociális szolgáltatási feladatot ellátó
társulással.”

•

A szociális törvény a települési önkormányzatok számára a szolgáltatástervezési

koncepció elkészítésére 2004. december 31-i határidőt szabott meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata törvényi kötelezettségnek eleget tett 332/2004.
(XI. 25.) KT számú határozatával jóváhagyta a koncepciót. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése kimondja, hogy az
elfogadott koncepciót a települési önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
Az első felülvizsgálatot 2005. márciusában végezte el önkormányzatunk az akkori
jogszabályváltozások miatt.
Az elmúlt időszakban mind a Humánsegítő Szolgálat, mind a Térségi Szociális
Gondozási Központ a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásába
került, feladataikat a három önkormányzat közigazgatási területén látják el. Önkormányzatunk
2008. január 01. napjával a kistérséget váltott. E szervezeti és környezeti változások, valamint
a szakmai jogszabályok változása szükségessé teszik a koncepció teljes felülvizsgálatát,
tartalmának kibővítését.
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II. Elvi alapok
II. 1. Jövőkép meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális alapellátások és szakellátások
területén a tradicionális értékek megőrzésével kívánja biztosítani a településen élők számára a
minőségi élet feltételeit. Az önkormányzat célja minőségi, egyben differenciált,
egyénközpontú, összehangoltan működő és a szociális szükségleteket teljes mértékben lefedő
szociális szolgáltató rendszer kialakítása és folyamatos működtetése.

II. 2. A szolgáltatástervezési koncepció célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésével
•

meghatározza azokat az alapelveket, irányokat és célokat, melyeket a település a
szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel
orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit;

•

létrehoz egy olyan alapdokumentumot, amely átfogó képet nyújt a település ellátási
kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló
lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról;

•

felméri azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen
jelenleg kezelni nem képes;

•

elősegíti a szociális törvény által bevezetésre került-kerülő új típusú intézmények
létesítését.

II. 3. A szolgáltatástervezési koncepció feladata:
A fent megfogalmazott célokból következően összegezhetjük a koncepció feladatait:
•

Világítson rá a településen működő szociális ellátórendszer hiányosságaira;

•

Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához a településen;

•

Segítse elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a településen;

•

Biztosítson

információkat

egyéb

fejlesztési

koncepciók,

programok,

tervek

kidolgozásához és megvalósításához;
•

Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában részt
vevőket;
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II. 4. Célterületek
A szolgáltatások célterületeinek meghatározásával kijelöljük azokat a területeket, melyek a
szolgáltatások fejlesztése során közvetlenül vagy közvetve beavatkozási lehetőséget
jelentenek az Önkormányzat számára:
- A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása
• A szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásának
rendszeres felülvizsgálata:
•

A helyi szabályozás koherens legyen mind a szakmai

jogszabályokkal, mind a koncepcióban foglalt alapelvekkel és
megfogalmazott értékekkel.
•

A helyi szabályozás tartalmazza mindegyik szociális

jellegű ellátás és juttatás kritériumait, jellemzőit
•

Fenntartói működtetési szabályok és eljárások rendszeres felülvizsgálata.

Fontos,

hogy

az

ellátásokban

és

szolgáltatásokban

ne

alakuljanak

ki

párhozamosságok.
•

Intézményi szabályozás rendszeres felülvizsgálata

•

Intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése;

•

Intézményi társulás általi feladatellátás előtérbe helyezése

•

Humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásokban;

•

Minőség biztosítása a szociális szolgáltatásokban

•

Információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti
körrel, kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer,
más ágazatokkal való együttműködés;

•

Az ellátások társadalmasítása – civil szervezetek részvételének erősítése

•

Szerződéses ellátások, szolgáltatások, rész-szolgáltatások kiajánlása.

II. 5. Célcsoportok
A család védelmi funkciónak erősítése, családi nevelés alapvető feltételeinek
biztosítása;
• A szociálisan rászorult személyek, időskorúak, nyugdíjasok esetében alapvető
megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása;
• Fogyatékos személyek esetében társadalmi integráció erősítése, akadálymentes
környezet megvalósítása, személyi segítés feltételeinek folyamatos biztosítása.
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III. Helyzetelemzés, helyzetkép
III. 1. A település helyzetét bemutató általános adatok
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a HármasKörös 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 Budapesttől 160 kilométerre fekvő település elérhető autóval a 46-os főközlekedési
útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros
felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
A Mobilbusz Kft. megbízási szerződés alapján látja el Gyomaendrőd közigazgatási területén a
helyi tömegközlekedési feladatokat, és biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás területén;
Az alábbi általános infrastukturális adatokból arra lehet következtetni, hogy milyen
feltételeket biztosít az önkormányzat lakosai számára:
Lakóépületek száma 2010. január 1-i adat szerint: 6591 db, mely lakásokból alacsony
komfort fokozattal rendelkező lakások száma 3275 db (2303 db félkomfortos, 972 komfort
nélküli). Öt évre visszatekintve a lakásállományon belül az alacsony komfort fokozatú
lakások aránya nem változott, tekintettel a település lakóinak szociális és anyagi helyzetére ez
az arány várhatóan az elkövetkezendő években sem fog változni. Az önkormányzat szociális
és költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló emberek lakhatási gondjainak
megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv keretében 24 db költség alapú
bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám alatt, még 8 db a Magtárlaposi
u. 14-16. szám alatt található. A bekerülési érték: 157.429.767 Ft, ebből az összegből az
állami támogatás: 120.800.000 Ft, az önkormányzati készpénzes saját erő 22.229 767 Ft, a
saját erőként beszámított ingatlan érték: 14.400.000 Ft.
A bérlakások kiutalása a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának hatáskörébe
tartozik. A kiutalás feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) Kt számú rendelet 8/A. §-ai szabályozzák.
A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat:
- aki a 35. életévét még nem töltötte be,
- aki és a vele együtt költöző, forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
- aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését
30 napon belül vállalja,
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- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, melynek összege 2010. évben: 57.000,- Ft.
A kijelölt bérlővel a bérleti szerződés határozott időre szólhat (5 év), mely indokolt esetben
egy alkalommal, maximum 3 évre meghosszabbítható.
Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat, aki
a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét
betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette.
A kijelölt bérlővel a lakásbérleti szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.
A bérlakások, úgy az Endrődi úton-, mint a Magtárlaposi úton lévő lakások kihasználtsága
100 %-os. Igaz a lakások átadását követően az Endrődi úton lévő lakások kiutalása két
alkalommal történt, mivel az őszi meghirdetéskor nem volt annyi érdeklődő, hogy a 16 db
lakás kiutalásra kerüljön, majd 2003. tavaszán töltődött fel, azóta azonban a lakások
kihasználtsága 100 %-os.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 18
db szolgálati-, [mely lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (11 db) vagy komfortos (7
db)] és 22 db szociális bérlakás van [a lakások komfort fokozata: komfortnélküli (12 db),
komfortos (9 db), félkomfortos (1 db), és (2 db) szükséglakás].
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület-, még a szociális bérlakások
kiutalása a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.
A város területe 30.394 hektár. Gyomaendrőd két szomszédos település egyesülésével
jött létre 1982, január 01. napjával. A város által nyújtott közszolgáltatásokra a mai napig
jellemző a pluralitás, melyet azonban sok esetben fenn kíván tartani az önkormányzat, így
biztosítva azt, hogy a városban élők számára könnyen hozzáférhetőek legyenek a különböző
közszolgáltatások.
A gyomai városrészen található a Polgármesteri Hivatal épülete,

az endrődi

városrészen a volt Községháza épületében működik a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége. A
kirendeltség működtetésével az endrődi városrészen lakó emberek helyben tudják intézni a
hivatalos ügyeiket.
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a lakosság egészségügyi
alapellátásának biztosítása: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás. Ezen kívül az alábbi területeken
biztosítja a járóbeteg szakellátást: belgyógyászat és társszakmái, sebészet, szülészetnőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat és tüdőgondozás, szemészet, fül-orr-
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gégészet, reumatológia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, hagyományos röntgen és
ultrahang diagnosztika, nőgyógyászati ultrahang, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.
Az intézmény ellátási kötelezettsége négy településre terjed ki:
Gyomaendrőd város lakosságszáma: 14.777
Dévaványa:

8.381

Ecsegfalva:

1.358

Hunya:

722

Összesen 25.238 fő ellátásáért felel a szakrendelő.
Városunkban a gyermekek napközbeni ellátásától az alapfokú oktatáson keresztül a
középfokú oktatásig biztosított a közoktatás. Településünkön két bölcsőde látja el a 6 hónapos
– 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. E feladatot önkormányzatunk nem intézmény
fenntartásával, hanem feladat-ellátási szerződés keretében látja el.
Hasonló helyzet alakult ki az óvodai feladatellátás tekintetében is: az óvodákat közhasznú
társaságok működtetik, a fenntartókkal az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött. A
településen három általános iskola működik:
•

A Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvoda a Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában működő alapfokú oktatási intézmény.

•

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a gyomai városrészen lát el óvodai és általános
iskolai feladatokat.

•

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2005. szeptember 01. napjától a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás (továbbiakban: intézményi
társulás) fenntartásában működő oktatási intézmény, feladatát a társult önkormányzatok
közigazgatási területén látja el.

Városunkban két középfokú oktatási intézmény működik:
•

Önkormányzati fenntartásban a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

•

FVM fenntartásában a FVM ASzK, Szakképző Iskola Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium.
A közművelődés területén az önkormányzat integrált intézmények fenntartásával (

Közművelődési,

Közgyűjteményi

és

Turisztikai

Szolgáltató

Intézmény),

illetve

közművelődési megállapodás keretein belül feladat átadással (Közösségi Ház) látja el
feladatait.
A közművelődési intézmények mind az endrődi, mind a gyomai városrészen biztosítják a
lakosok számára a kulturális szolgáltatások igénybevételét.
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A településen a szociális alapszolgáltatásokat – kivéve a családsegítést - és egyes
szakosított ellátási formákat – a szintén az intézményi társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ biztosítja. A feladatok ellátási területe a társult önkormányzatok
közigazgatási területe. Az intézmény jelenlegi struktúrája, területi elhelyezkedése hosszú évek
folyamán alakult ki, melyre elsősorban a település szerkezet és a folyamatosan növekvő
igények hatottak. Az intézmény részletes bemutatására a koncepció következő fejezete tér ki.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat alapvetően négy feladatot lát el: családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításán kívül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás
működtetésével segíti az oktatási intézmények munkáját. Az intézmény szintén az intézményi
társulás fenntartásában működik, feladatait a három társult önkormányzat közigazgatási
területén látja el. Az intézmény részletes bemutatására a koncepció következő fejezete tér ki.

III. 2. Demográfiai adatok
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.
Év
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009

Lakosságszám
16.210
16.045
15.900
15.600
15.523
15.540
15.399
15.321
15.237
15.144
14.972
14.777

Az alábbi táblázatban 2007-2009 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
0-2
2007. 01.01.
2008. 01.01.
2009. 01. 01.

407
367
343

3-5
441
425
424

6-13
1121
1125
1081

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X
738
710
697

7727
7601
7455
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1104
1126
1168

1652
1670
1672

1214
1185
1199

740
763
738

Külterületi
Lakosok száma
1057
1063
1030

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken,
míg a nyugdíjas korú személyek száma növekszik településünkön. Összességében a
lakosságszám és az évenkénti születések száma folyamatos csökkenést mutat városunkban, és
így jelentős problémaként jelentkezik a lakosság elöregedése. Egyre nő azon személyek
száma, akiknek biztosítani kell a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.

III. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2010 első félévének munkanélküliségi adatai:
Regisztrált munkanélküliek
száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben
nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban
részesülők száma
Segély típusú ellátásban
részesülők száma

Január
1236

Február
1306

Március
1269

Április
1113

Május
1037

Június
1025

12,96
348

13,7
339

13,31
336

11,67
308

10,88
302

10,75
304

266

289

273

231

192

171

226

131

103

76

72

64

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.
A következő két táblázatban a főbb pénzbeni és természetbeni szociális ellátások valamint
a közfoglalkoztatás alakulását mutatjuk be.

10

Pénzbeli ellátások
2007. év

2008. év

Költségve Lakosság
tés
zám %%-ban
ban

2009.
fő

Pénzügyi
felhasználás
ezer Ft

6,42

992

10701

0,26

6,71

0,12

2,92

538

5983

0,15

3,64

9210

0,22

0,21

20

7569

0,18

0,14

379

122218

2,90

2,53

399

117955

2,86

2,70

0,08

12

4237

0,10

0,08

11

3752

0,09

0,07

0,89

0,63

83

30896

0,73

0,55

93

40350

0,98

0,63

25692161

0,86

3,86

399

23784

0,56

2,66

383

24249

0,59

2,59

27

1910000

0,06

0,18

85

3496

0,08

0,57

120

8528

0,21

0,81

Temetési segély

139

1508884

0,05

0,92

124

1413

0,03

0,83

104

1163

0,03

0,70

Köztemetés

32

3775499

0,13

0,21

19

2330

0,06

0,13

29

3876

0,09

0,2

Közgyógyellátás (méltányosági) 75%

0

0

0

0

28

721

0,02

0,19

42

1083

0,03

0,28

Átmeneti segély (felnőtt)

1605

3546

0,08

10,72

218

1598

0,04

1,46

126

834

0,02

0,85

Mozgáskorl. támogatása

437

4267000

0,14

2,89

370

3944

0,09

2,47

328

3234

0,08

2,22

fő

Pénzügyi
felhasználás Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

887

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

337

5903000

Rendszeres szociális segély
(egészségkárosodottaknak)
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Költségvetés Lakosság zám
%-ban
%-ban

fő

Pénzügyi
felhasználás Ft

5,86

961

9603

0,23

0,20

2,23

437

5126

5864165

0,2

0,12

31

541

103453505

3,46

3,57

Időskorúak járadéka

12

4065334

0,14

Ápolási díj + 18% nyugdíj járulék

96

26653300

Lakásfenntartási támogatás

584

Adósságcsökkentési támogatás

A segély típusa

Költségvetés Lakosság szám
%-ban
%-ban

Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális
segély 2008. december 31-ig, 2009. január 01.
napjától rendelkezésre állási támogatás
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Közcélú és közhasznú foglalkoztatottság

Év

Közhasznú foglalkoztatás

Közcélú foglalkoztatás

Létszám (Fő)

Felhasznált összeg (ezer Ft)

Létszám (Fő)

Felhasznált összeg (ezer Ft)

2006

210

38.000

40

22.000

2007

124

30.000

41

33.000

2008

178

51.032

60

34.151

2009

30

15.459

272

111.749

2010. április 30.

10

2.100

120

32.159
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IV. A szociális ellátások jellemzői a településen, aktuális adatok
IV. 1. Az ellátási kötelezettség jelen állapota
Szolgáltatás megnevezése

Gyomaendrődön
kötelező feladat

Gyomaendrődön
ellátott feladat

I.
1
2
3
4

Szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés
x
x
Házi segítségnyújtás
x
x
Családsegítés
x
x
Jelzőrendszeres házi
x
x
segítségnyújtás
5 Támogató szolgáltatás
x
6 Tanyagondnoki falugondnoki
x
szolgálat
7 Nappali ellátás
x
x
a) Időskorúak,
b) fogyatékosok,
x
c) pszichiátriai betegek ellátása
d) Hajléktalanok ellátása
8 Közösségi ellátások
9 Utcai szociális munka
II. Szakosított ellátási formák: átmeneti és tartósbentlakásos ellátások
1 Idősek ellátása
x
2 Fogyatékosok ellátása
3 Pszichiátriai betegek ellátása
4 Szenvedélybetegek ellátása
5 Hajléktalanok ellátása
6. Átmeneti elhelyezést nyújtó
x
IV. 2. Gyomaendrőd személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó rendszere
A szociális ellátásokat – a családsegítés kivételével – a Térségi Szociális Gondozási Központ
látja el. A családsegítő szolgálat a Térségi Humánsegítő Szolgálat keretein belül működik.
Mindkét intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi társulás fenntartásában
működik. Az ellátási terület a három társult önkormányzat közigazgatási területére terjed ki,
kivéve a tartós bentlakásos ellátást, mely esetében az ellátási terület Magyarország egész
közigazgatási területére kiterjed.
Gyomaendrőd Város területén a Gyomai Református Egyházközség fenntartásában
működik Református Egyház Szeretetotthona, mely intézmény a szociális alapszolgáltatások
körében a nappali ellátás közül az idősek klubját tart fenn, melyet 20 férőhellyel működtet. A
szakosított ellátások közül idősek otthonát tart fenn 33 férőhellyel.
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A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság közhasznú
tevékenysége keretében megfelelő ellátás biztosításával részt vesz időskorúak, rászorultak
gondozásában,

ápolásában,

a

külterületen

élők

hátrányainak

enyhítésében,

esélyegyenlőségének elősegítésében. A társaság határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkezik az alábbi szociális szolgáltatások végzésére:
•

Tanyagondnoki szolgáltatás

•

Támogató szolgáltatás

•

Házi segítségnyújtás

•
Szolgáltatás/intézmény
megnevezése

Szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Tanyagondnoki
falugondnoki szolgálat
Nappali ellátás
a) Időskorúak,
b) fogyatékosok,
c) pszichiátriai betegek
ellátása
d) Hajléktalanok ellátása
Közösségi ellátások
Utcai szociális munka
Szakosított ellátási
formák: átmeneti és
tartósbentlakásos ellátások
Idősek ellátása
Fogyatékosok ellátása
Pszichiátriai betegek
ellátása
Szenvedélybetegek ellátása
Hajléktalanok ellátása
Átmeneti elhelyezést nyújtó

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

Térségi
Szociális
Gondozási
Központ

X
X

HétszínvírágTüskevár
Nonprofit BT.

Gyomai
Református
Egyház
Szeretetotthon
a

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
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X
X

IV.2. 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
A városunkban 16 éves múltra visszatekintő családsegítő szolgálat által nyújtott
szolgáltatás ingyenes, az intézmény minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül
foglalkozik. Működési alapelve, hogy nem oldja meg a kliens helyett a problémákat, hanem
segítő támogatással hozzásegíti őt ahhoz, hogy eredményesebben és önállóan képviselje
magát.
A családsegítés keretében biztosítani kell:
•

szociális, egészségügyi, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

•

a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését,

•

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,

•

közösségfejlesztő, egyéni és csoportos programok szervezését,

•

családokat segítő szolgáltatásokat.

A családsegítő szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, három felsőfokú végzettségű
dolgozó közreműködésével látja el, az évről-évre bővülő feladatokat. A családsegítésen
dolgozik még egy fő tanácsadó pszichológus is.
2004. január 1-től sikeresen beindult az adósságkezelési tanácsadás, 1 fő kiképzett
adósságkezelési tanácsadóval, mely azóta is folyamatosan működik. A szolgáltatást
igénybevevők száma évről évre emelkedik, 2008. december 31-i statisztikában 109 fő
szerepelt, míg 2009-ben 150 fő. 2010-ben idáig több, mint 90 fő került nyilvántartásba,
számuk jelentősen emelkedik. Leggyakrabban az áramszolgáltató felé tartoznak az ügyfelek,
de emelkedik a gáz- és víztartozást felhalmozók aránya is.
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál családsegítés önálló szakmai egységében
jelennek meg 2005. őszétől azok az ügyfelek is, akik rendszeres szociális segélyben
részesülnek. Őket önkormányzati határozat kötelezi az együttműködésre.
2002. óta minden tanévben zajlik a drogprevenciós program pályázati forrásokból
mindkét önkormányzati általános iskolában. Ezen kívül időszakosan csoportot működtet az
intézmény a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola diákotthonában.
2006 és 2008 között két HEFOP pályázatban is részt vett az intézmény, mindkettőben
képzéseket szerveztek szociális szakemberek számára, valamint széleskörű felmérést
készítettek a szolgáltatásaikat igénybevevők, a szakemberek és önkéntesek körében, melyről
kiadványt jelentettek meg.
2009-ben indították el TÁMOP 5.2.5 számú pályázatukat, melyben a gyermekek
sikeresebb iskolai karrierjének érdekében nyújtanak komplex szolgáltatást.
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A családsegítés a törvényben meghatározott tevékenységét személyes kapcsolat
keretében végzi. A családok segítésének szerepe az, hogy megelőzze a gyermekek és
felnőttek elhanyagoltságát, bántalmazását, segítse a kiszolgáltatott gyermekeket és felnőtteket,
akik nem képesek arra, hogy megvédjék magukat a fizikai és érzelmi bántalmazásoktól. A
családsegítés olyan szolgáltatási forma, amely alkalmas arra, hogy együttesen kezelje az
emberi különbségek miatt felmerülő szükségleteket, a szociális rendszer, valamint a családok
változásai miatt fellépő szükségleteket. Nagy szerepe van a krízishelyzetekben való
segítségnyújtásnál. A feladatokat a segítő szakemberek a komplex családgondozás folyamán
látják el.
A családsegítő szolgálatnál a hozott problémák megoszlását az alábbi táblázat mutatja, az
utolsó három év összehasonlításában. A kliens egy adott nehézséggel érkezik hozzánk, ezt
osztja meg a családgondozóval, ezt nevezzük hozott problémának. A családgondozás
folyamán aztán kiderülhetnek más problémák, illetve az alapprobléma elemzésénél mélyebb
okokra lelnek, és azt kell kezelni. Gyakori, hogy egészen más jellegű lesz az esetkezelés, mint
amit a hozott probléma alapján várni lehetett volna.

Hozott probléma megnevezése
Életviteli
Családi kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézéshez segítségkérés
Információkérés
Egyéb

2005
2
20
0
3
5
8
114
38
20
1
33

2006
7
24
0
17
21
44
401
2
19
0
2

2007
12
41
0
27
28
56
482
0
4
0
3

2008
20
41
0
49
13
105
499
1
4
0
1

2009
15
62
0
41
15
150
296
4
34
61
8

A táblázat alapján látható, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos problémák száma 2008-ig
folyamatos emelkedést mutat. 2009-ben jelentős változás volt, hogy az aktív korúak ellátását
két csoportra osztották: rendszeres szociális segély és rendelkezési állási támogatás. 2009.
áprilisától már csak az előbbi csoport számára kötelező az együttműködés, emiatt már 2009ben csökkent ez a szám, de a jelentős csökkenés a 2010-es statisztikában fog megjelenni.
Az életviteli, családi-kapcsolati illetve különösen a lelki-mentális hozott problémák a
pszichológus kliensköréből adódnak.
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Jelentősen megemelkedett az anyagi problémák aránya 2006-ban, ennek az az oka, hogy
2005-ben az adósságkezelési szolgáltatást igénylők az egyéb kategóriában szerepeltek, míg
2006-tól az anyagi okoknál, itt is látható a folyamatos emelkedés.
Jelentősen csökkent az egészségkárosodással kapcsolatos ügyek száma, mivel 2005-ben még
itt jelent meg a gondnokoltaknál végzett környezettanulmány, melyek azóta a gyermekjóléti
szolgálat feladatkörébe tartoznak.
A legutóbbi koncepció óta megvalósult illetve megvalósulás alatt álló fejlesztések:
2009-ben megtörtént az épület teljes akadálymentesítése.
Intézményünk nyert a TÁMOP 5.2.5 pályázaton, így 2009. óta biztosítunk komplex
szolgáltatást a projektben résztvevő gyermekek és szüleik számára a gyermekek sikeresebb
iskolai karrierje érdekében.

IV. 2. 2. Térségi Szociális Gondozási Központ
A Térségi Szociális Gondozási Központ elődje a Városi Gondozási Központ, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapított 1993. május 1. napján. Az intézmény a
település szociális ellátó rendszerében az alapítástól kezdve önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként látja el feladatát. Az intézményt 2007. március 01. napjától Térségi
Szociális Gondozási Központ néven Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések
önkormányzatai Intézményi Társulás fenntartásában működtetik.
Az intézmény a társult települések közigazgatási területein élők részére szociális
alapszolgáltatásokat biztosít. A szakosított ellátás tekintetében az ellátási terület egész
Magyarország területére kiterjed.
Alap és szakosított ellátást nyújtó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak
adekvát segítséget az igénylők részére. A szervezeti integráció előnye, hogy az ellátási formák
átjárhatók, összekapcsolhatók, így mindenkor az egyéni szükségletek által meghatározott
szolgáltatást veheti igénybe a segítségre szoruló egyén.
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT INTÉZMÉNYHÁLÓZATA
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás

intézményvezető

Gazdasági vezető

Szociális szervező
intézményvezető helyettes
Szociális
ügyintéző

Területi vezető gondozó
Gazdasági
ügyintézők
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó
Élelmezési csoport

Műszaki csoport
-karbantartók
-gépkocsivezetők

intézmények
Őszikék Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u.1-5.
60 fő tartós elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u. 8.
42 fő emeltszintű elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
Gye. Blaha u. 2-6.
50 fő tartós elhelyezés
10 fő átmeneti elhelyezés
Szent Imre Idősek Otthona
Gye. Kondorosi u. 1.
20 fő tartós elhelyezés
Nappali ellátás
1.sz. Idősek Klubja
SZOCIÁLIS
ALAPELLÁTÁSOK
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
3.sz. Idősek Klubja
Gye. Kondorosi u. 1.
4.sz. Idősek Klubja
Gye. Mester u. 19.
5.sz. Idősek Klubja
Gye. Blaha u. 2-6.
6.sz.Idősek Klubja
Hunya Rákóczi u. 33.
Fogyatékosok Nappali Klubja
( Esély Klub)
Gye. Magtárlaposi u. 11-17.
Tanyagondnoki szolgálat
Gyomaendrőd
001- 002 tanyagondnoki körzet
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
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Étkeztetés
1.3.5.6.. sz. Idősek Klubjához
integrálva
Házi segítségnyújtás
1.5.6.sz.Idősek Klubjához integrálva
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Étkeztetés
A szolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt vehetnek igénybe az igénylők. Az étel
kiszolgálása helyben fogyasztással, az igénylő által történő elvitellel, illetve társadalmi és házi
gondozók által történő házhozszállítással valósul meg. Az étkeztetési szolgáltatás kiszolgálása
a nappali ellátást biztosító klubokból történik.
Az igénybe vevők részére kiszolgált ételt Gyomaendrődön a Térségi Szociális Gondozási
Központ főzőkonyhája, a társult Hunya községben pedig a hunyai önkormányzat
fenntartásában működő közétkeztetést kiszolgáló főzőkonyha állítja elő.
A szolgáltatást határozatlan idejű működési engedély alapján biztosítjuk a társult települések
közigazgatási területén élő jogosultak részére. Az étkeztetés szakfeladat személyi feltételei
biztosítottak a 2 fő részmunkaidős szociális segítő által. Az ebédek házhoz szállításában 11 fő
házigondozó és 4 fő társadalmi gondozó vesz részt.

1.sz.ábra: Étkeztetést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Házi segítségnyújtás
Az intézmény házi segítségnyújtás keretében a társult településeken élő ellátást igénylők
részére

közvetlen

környezetükben,

lakásukon

nyújt

segítséget

önálló

életvitelük

fenntartásához. E tevékenység magába foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok
ellátását. Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiénés

körülményeinek

megtartásában,

továbbá

prevenciós

szerepet

tölt

be

a

veszélyhelyzetek kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj
korhatár alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio-, pszicho- és szociális
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szükségleteinek kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más
nem gondoskodik róla, tehát az ellátásra szociálisan rászorult.
A házi segítségnyújtás bázisai:
¾ 5.sz Idősek Klubja - Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.sz.
¾ 1.sz Idősek Klubja- Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
¾ 6.sz Idősek Klubja- Hunya Rákóczi F. u. 31.
¾ Csárdaszállás község lakói részére az 1.sz Idősek Klubja.
A házi segítségnyújtást 11 fő szociális gondozó és ápoló képesítéssel rendelkező gondozó
végzi.

2.sz.ábra: Házi segítségnyújtást igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezen szolgáltatást a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett
diszpécserközponton keresztül látja el az intézmény. Gyomaendrődön 10 jelzőkészülék került
kihelyezésre.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott
szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetekkel lehet számolni.
A szolgáltatás célja a krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, megoldása. Az ellátás éjjelnappali ügyelet biztosítása által működik. Az ügyeletet szakképzett házigondozók látják el, az
éjszakai ügyeletben pedig az intézmény gépkocsijai segítik a gondozó mielőbbi helyszínre
érkezését.
Otthonközeli ellátási formák férőhely kihasználtságának alakulása:

étkeztetés

2010
329 fő

2009
204 fő
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2008
199 fő

2007
161 fő

2006
149 fő

házi segítségnyújtás

85 fő

81 fő

157 fő

184 fő

156 fő

támogató szolgálat

30 fő

32 fő

30 fő

35 fő

81 fő

Idősek Nappali ellátása
A Térségi Szociális Gondozási Központban Gyomaendrődön 4 telephelyen, Hunyán 1
telephelyen működik Idősek Klubját, összesen 180 férőhellyel. Csárdaszállásról a
gyomaendrődi telephelyre szállítjuk az ellátást igénylőket.
Telephelyek:
1.sz Idősek Klubja

30 fh.

Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.

3.sz Idősek Klubja

40 fh.

Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.

4.sz Idősek Klubja

30 fh.

Gyomaendrőd Mester u. 19.

5.sz.Idősek Klubja

50 fh.

Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6.

6.sz Idősek Klubja

30 fh.

Hunya Rákóczi u. 31.

Ezen ellátási forma elsősorban időskorú szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására és a klubba önállóan vagy segítséggel bejárni képes személyek részére biztosított
szolgáltatás.
A szolgáltatás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosít a
nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére,
illetve igény szerint az étkeztetésre.
A klubokban az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelve az egyéni gondozási
tervben lefektetett célok elérésére törekedve biztosítja a szükségletekhez igazodó ellátást. A
komplex ellátás magában foglalja:
¾ fizikai ellátást
¾ egészségügyi ellátást
¾ mentális gondozást
¾ foglalkoztatást
¾ érdekvédelmet
Az idősek részére fenntartott nappali ellátást biztosító klubok személyi és tárgyi feltételei
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, így azok határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkeznek.
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3.sz.ábra: 1.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

4.sz.ábra ábra: 3 számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

5.sz.ábra 4.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként
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6.sz.ábra 5.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

7.sz.ábra 6.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Fogyatékosok nappali ellátása
Az intézmény elsősorban nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja 30
férőhelyes egységében.
Igény szerint azonban olyan a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes,
vagy nem képes fogyatékos,illetve autista személyek is igénybe vehetik az ellátást, akik
felügyeletre szorulnak.
Az idősek nappali ellátásához hasonlóan az ellátási formára jellemző szolgáltatásokat a
fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodva biztosítjuk. Prioritást élvez a
fogyatékos személyek egyéni fejlesztése, rehabilitációja.
A társult településeken élő fogyatékos személyek is a gyomaendrődi telephelyen vehetik
igénybe a nappali ellátást. Gyomaendrődön és a társult településekről az ellátottakat a
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támogató szolgálat gépkocsijával szállítják a klubba. Klubtagjaik otthonuk és a klub közötti
szállítást a 2/2009. (I.30.) Gye Kt rendelet szabályozása szerint térítésmentesen vehetik
igénybe.

8.sz.ábra Esély Klub igénylők száma, nemenként korcsoportonként
A nappali ellátás férőhely kihasználtságának alakulása:

int.egység/év 2010.05.31.

2009.12.31.

2008.12.31.

2007.12.31.

2006.12.31.

1.sz.Id. Klub

80 %

90%

90%

80%

93%

2.sz.Id. Klub

-

80%

100%

90%

90%

3.sz.Id. Klub

78%

78%

90%

83%

90%

4.sz.Id. Klub

67%

63%

73%

77%

80%

5.sz.Id. Klub

84%

60%

76%

88%

97%

6.sz.Id. Klub

100%

100%

100%

100%

-

Esély Klub

80%

80%

73%

83%

87%

Támogató szolgálat
Az ellátás célja a fogyatékkal élők autonómiájának megőrzése mellett a speciális
szükségleteik kielégítésében való közreműködés saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyi segítő és szállító szolgáltatás
működtetése által.
Személyi segítés keretében
Információnyújtás,

ügyintézés,

tanácsadás

által

a

társadalmi

beilleszkedést

segítő

szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, ami által a fogyatékos személyek kapcsolat
készségének javulása, családi és társadalmi kapcsolataiknak erősödése valósulhat meg.
Cél, a teljesebb élet lehetőségét kínálva speciális önsegítő csoportok szerveződésének segítése
által megvalósítani a szegregáció oldását, ezzel reintegrációjuk esélyének javulását.
Szállító szolgáltatás
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Speciálisan felszerelt személyszállító járművel segíteni a fogyatékos személyek közlekedését,
ami által lehetővé válik az önálló ügyintézés, szolgáltatások igénybevétele, kontakt emberi
kapcsolatok megvalósulása.
A feladat ellátását speciális képesítéssel rendelkező 1 fő támogató szolgálatvezető, 2 fő
személyi segítő és 1 fő gépkocsivezető által valósítja meg az intézmény.
A mozgásfogyatékos személyek szállítására oldalfellépővel és lifttel felszerelt gépjárművet
üzemeltetnek. A szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központhoz integráltan, 2011.
december 31. napjáig szóló határozott idejű működési engedéllyel működik.
Tekintettel a település kétpólusú voltára, valamint az esélyegyenlőség minél szélesebb
megvalósulására a támogató szolgáltatást igénybe vevőknek két nyitva álló helyiség áll
rendelkezésére a:
1. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
2. Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17. szám alatt.

9.sz.ábra Támogató szolgáltatást igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya

személyes

gondoskodást

nyújtó

integrált

intézményi

ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát Gyomaendrőd 001-es és 002-es tanya
körzetében.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők,
fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Célja a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
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Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen
az 1993.évi III.,Szociális tv., az illetve annak végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye Kt rendelet alapján szervezi az intézmény.
A tanyagondnoki szolgáltatás mindkét körzetében 400 - 400 lakos részére nyújt segítséget.
A feladatot 2 fő tanyagondnok látja el. A tanyagondnoki körzetekben élők közlekedését
gépkocsival történő szállítás által segítik a tanyagondnokok.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés )
A Térségi Szociális Gondozási Központban 10 férőhellyel működik a Rózsakert Idősek
Otthonán belül, önálló működési engedéllyel rendelkező átmeneti elhelyezést biztosító
részleg. Az ellátás célja, intézményi keretek között segítséget nyújtani gondozás-ápolás által
mindazon időskorú vagy 18. életévét betöltött igénylőknek, akik önmagukról betegségük
miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és az alapellátás
keretein belül nem megoldható a gondozásuk. Ezen ellátási formát az igénylők legfeljebb egy
évig vehetik igénybe, de indokolt esetben az egy év egy alkalommal további egy évvel
meghosszabbítható.
Az idősödő személyek gyakran találják magukat szembe olyan betegségekkel, melyek
esetenként krónikussá válnak és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az
egészség helyreállítása a rehabilitáció viszont csak intézményi keretek között megvalósítható,
az átmeneti gondozás – ápolás által.
Elsődleges feladat ebben az ellátási formában, hogy a szükségletekre reagálva komplex ellátás
keretében biztosítsuk a rehabilitációt, ami által képessé válik az egyén arra, hogy
visszatérhessen otthonába és az alapellátás segítségével folytathassa önálló életét.
Amennyiben az átmeneti elhelyezésben részesülő személy egészségi állapota nem teszi
lehetővé, hogy otthonába visszatérjen - és az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet
Szociális Szakértői Bizottsága a szakvéleményében megállapítja a 4 órán túli gondozási
szükségletet -, tartós elhelyezést vehet igénybe.
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10.sz.ábra Idősek átmeneti elhelyezését igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Idősek otthona (tartós elhelyezést biztosító ellátási forma)
Az intézmény 4 telephelyen összesen 172 férőhelyen biztosít tartós elhelyezést az igénybe
vevők részére. Ezen belül 42 férőhelyen - az egyszeri beköltözési hozzájárulás megfizetése
mellett- emeltszintű elhelyezést vehetnek igénybe a kérelmezők.
1. Őszi Napsugár Idősek Otthona (emeltszintű elh. 42 fh.) Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
2. Őszikék Idősek Otthona

60 fh.

Gyomaendrőd Mirhóháti u., 1-5.

3. Rózsakert Idősek Otthona

50 fh.

Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.

4. Szent Imre Idősek Otthona

20 fh.

Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.

Ezen ellátási formában az 1993. évi III. Szociális törvény 68/A.§-ában meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodik az intézmény, illetve azon 18.
életévüket betöltött betegségük, vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem
képes 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyekről, akiknek ellátása
más típusú gondozást – ápolást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A tartós elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítják az ellátási formára
előírt szabályozók szerinti komplex ellátást.
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11.sz.ábra Őszi Napsugár Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

12.sz.ábra Őszikék Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

13.sz.ábra Rózsakert Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

15.sz.ábra Szent Imre Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként
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Férőhely kihasználtsága az utóbbi 5 évben intézmény egységenként

int.egység/év
Szent Imre I.O.
Rózsakert I.O.
Őszikék I.O.
Őszi Napsugár I.O.
Átmeneti elh.

2010.05.31.
100%
100%
92%
97%
100%

2009.12.31.
100%
98%
96%
84%
100%

2008.12.31.
95%
100%
97%
88%
100%

2007.12.31.
100%
100%
100%
96%
100%

2006.12.31.
100%
100%
98%
100%
100%

IV. 2. 3. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság 2008.
márciusában jött létre, közhasznú tevékenysége keretében megfelelő ellátás biztosításával
részt vesz időskorúak, rászorultak gondozásában, ápolásában, a külterületen élők hátrányainak
enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében. Megfelelő szállás és ellátás biztosításával,
szociális ellátással támogatni kívánja a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek
esélyegyenlőségének az elősegítését, társadalmi különbségének a megszüntetését.
E közhasznú tevékenységek ellátása érdekében a társaság vállalja e tevékenység ellátásához
szükséges kiegészítő személyszállítást, és e tevékenység ellátásához szükséges adminisztratív
feladatok ellátását. A társaság vállalkozási, üzletszerű gazdasági tevékenységét csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Cél a
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a társaság létesítő okiratában
szereplő cél szerinti közhasznú tevékenységek végzése, ezzel együtt fokozatosan több
munkahely megteremtése.
A társaság határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik az alábbi szociális
szolgáltatások végzésére:
•

Tanyagondnoki szolgáltatás

•

Támogató szolgáltatás

•

Házi segítségnyújtás

Tanyagondnoki szolgáltatás:
2009. január 1-ig hiányszolgáltatás volt a városban, ezért nagyon fontos volt a
beindítása. A szolgáltatás célja a város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi
tanyás térsége esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a
szolgáltatási funkciók bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.
Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel. Az ellátás nem
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korlátozódik egy korcsoport alapellátására, hanem életkortól függetlenül bárki számára
segítséget nyújt.
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete induláskor kettő tanyagondnoki körzetet hozott
létre, majd 2010. évtől kialakította a harmadik körzetet is.1 A szolgáltató működési területe a
3. számú tanyagondnoki körzet, melyre az Önkormányzattal feladatellátási-szerződést kötött.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
-

Tanya IV. kerület,

-

Tanya V. kerület,

-

Tanya VI. kerület,

-

Tanya VII. kerület,

-

Nagylaposi MÁV lakás, Vasúti Őrház

-

Templom-zug

-

Nagylapos

A körzethez tartozó lakosság száma: 367 fő.
Támogató Szolgáltatás:
A szolgáltató rendelkezik támogató szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedéllyel,
de állami támogatásra befogadást nem nyert, így e szolgáltatást forrás hiányában nem nyújtja.
Várhatóan 2011-ben lesz újabb lehetőség állami támogatás iránti kérelem benyújtására.
Házi segítségnyújtás:
A tanyagondnoki szolgáltatáshoz legjobban illeszkedik a szociális alapszolgáltatások közül a
házi segítségnyújtás. A szolgáltató eddigi tapasztalatai azt támasztják alá, hogy erre igény is
van, nem csak ellátottai részéről, hanem a város belterületi lakosai körében is. Gyomaendrőd
város, főleg az Endrődi településrész elöregedő lakónépességű. Sok idős lakos él egyedül
otthonában, jellemzően kertes családi házban, régi típusú, komfort nélküli parasztházban. A
település hosszan terül el, ami azt eredményezi, hogy viszonylag hosszúak a közlekedési
távolságok még egy-egy bevásárláshoz is, ami még jobban nehezíti az önmaga ellátására már
csak részben képes lakosság mindennapi életét.
A szolgáltatás célja segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szolgáltató

1 A koncepció 1. számú melléklete tartalmazza a Gyomaendrőd Város tanyagondnoki
körzeteinek leírását.
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elsősorban a kevésbé ellátott külterületi lakosságot célozta meg az ellátással, figyelemmel a
külterület elhelyezkedésére és a külterületi lakónépesség magas arányára. Igény esetén a város
belterületén is részt vesz a szolgáltatás nyújtásában, fenntartva és megőrizve a város más
szolgáltatójával az együttműködést.
A működési engedélyben szereplő ellátható személyek száma: 36 Fő
Szerepvállalásukkal nő a szociális alapszolgáltatáshoz való hozzájutás lehetősége, erősödik a
civil és a közszféra együttműködése.

IV. 2. 4. Gyomai Református Szeretetotthon
A Gyomai Református Szeretetotthon 1996 óta működő bentlakásos idősek otthona. Az
intézmény Gyomaendrőd, Fő út 171. szám alatt található, jól megközelíthető autóbusszal is.
Az épület előtt buszmegálló van. A beköltözők 1 vagy 2 ágyas szobákban laknak. Minden
szobához fürdőszoba is tartozik. A lakók teljes ellátást kapnak és minden szobában - vagy a
szép, kényelmes társalgóban is - a kábel TV adásait nézhetik a beköltözők. 2006. évben a
városban pályázó intézmények között az első helyezést nyert el az intézmény a
környezetszépítési versenyben. A szép fák, dísznövények, különleges cserjék mellett kis kerti
tó található s a hangulatos díszburkolat is felemelő érzéssel nyugtatja meg az idős lakókat a
séták közben.
33 engedélyezett férőhellyel működik az idősek otthona, kis intézet lévén teremtik meg a
családias hangulatot. Nem csak Gyomaendrőd városából fogadnak a jelentkezőket, hanem az
ország távolabbi helyeiről is. Református intézmény, de felekezeti hovatartozásra való tekintet
nélkül lehet beköltözni a segítséget és gondoskodást kérőknek.
Az idősek otthonában az 1993. évi III. Szociális törvény 68/A.§-ában meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodik az intézmény. A tartós
elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítják az ellátási formára előírt
szabályozók szerinti komplex ellátást.
Az idősek otthona mellett idősek klubját is működtetnek az intézmény keretein belül. A
szolgáltatás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosít a
nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére,
illetve igény szerint az étkeztetésre.
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V. .Információk a megyei szintű ellátórendszerről, kapcsolódási pontok
Gyomaendrőd Város a kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatásokon és
szakosított ellátásokon felül is lát el feladatokat. Ezeknek a plusz feladatoknak az ellátásával –
támogató szolgálat, átmeneti elhelyezést biztosító otthonok, idősek otthona – az
önkormányzat azt szeretné biztosítani, hogy az ellátásra szoruló idős emberek megszokott
lakókörnyezetükben tudjanak hozzájutni a szolgáltatásokhoz. Azonban a nem kötelezendő
feladatellátásnak határt szabnak az önkormányzat anyagi lehetőségei, az egyes ellátásokhoz
kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek. A településen felmerülő igények/igénylők
szempontjából

lényeges

kérdés

az,

hogy

hogyan

tudnak

hozzájutni

azokhoz

a

szolgáltatásokhoz, melyek ellátása a településen nem oldható meg. Önkormányzatunk mind a
kistérségi szinten, mind a megyei fenntartású intézményekkel megtalálta azokat a
kapcsolódási pontokat, melyek segítségével a településünkön nem működő ellátások
hozzáférhetőkké válnak a gyomaendrődön élő emberek számára is.
A hajléktalan személyek ellátása a Békési Kistérséggel együttműködve történik meg.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós elhelyezése a Békés Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő bentlakásos intézményeiben valósul meg.
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VI. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes
szintjein
1. Fejlesztési irányvonalak a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál .
Segítő szolgáltatások:
•

Beilleszkedési program szervezése és lebonyolítása rendszeres szociális segélyben
részesülők számára
Határidő: folyamatos.

•

Pszichológiai szolgáltatás nyújtása a működési területünkön.
Határidő: folyamatos.

•

Szabadidős programok: családi nap, éjszakai pingpong és akadályverseny, bűnmegelőzési
szabadidős integrációs tábor.
Határidő: folyamatos.

•

Információs kiadvány megjelentetése nyertes pályázat esetén.

•

A településen élő és tanuló fiatalok számára információ nyújtása és egyéb lehetőségek
biztosítása

ahhoz,

hogy

az

életüket

tudatosabban

éljék:

tudatosan

tervezzék

továbbtanulásukat, pályaválasztásukat, családi életüket. Tudatosítani kívánják a társadalmi
szerepvállalás fontosságát, és ösztönözni szeretnék a fiatalokat arra, hogy aktívan
vegyenek részt a társadalmi folyamatokban. (TÁMOP 5.2.5. nyertes pályázat esetén)
Határidő: 2013. március 31.
•

A TÁMOP 5.2.5 pályázat keretében utánkövetés a résztvevő gyermekek körében.
Határidő: 2012. október 31.

•

Szociális térkép elkészítésének koordinálása, amennyiben rendelkezésre állnak a tárgyi és
személyi feltételek illetve adottak a lehetőségek.
Határidő: folyamatos

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása:
•

Törvényi létszám norma biztosítása.
Határidő: folyamatos.

•

Az előírt szakképzettségi szint elérése.
Határidő: 2012. április 30.

•

Minőségfejlesztési rendszer működtetése.
Határidő: folyamatos.

•

Informatikai rendszer folyamatos fejlesztése.
Határidő: folyamatos.
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Az ismertetett fejlesztési elképzelések megvalósítása komoly pénzügyi fedezetet igényel, amit
az önkormányzat csak saját erőből megoldani nem képes, ezért, mint azt már korábban is
említettük, minden pályázati lehetőséget ki kell használni annak érdekében, hogy a kitűzött
fejlesztési célok megvalósuljanak.
A kitűzött célok megvalósításának sorrendjét egyrészt meghatározza a törvényi kötelezettség,
másrészt az, hogy a jövőben milyen pályázati lehetőségek lesznek a szociális ellátórendszer
fejlesztésére, s hogy ezeken a pályázatokon milyen eredményességgel szerepelünk.

2. Térségi Szociális Gondozási Központ ellátórendszerének fejlesztésével kapcsolatos
terveink
A több mint három évtized alatt kialakított ellátó hálózat épületei, tárgyi eszközei folyamatos
felújításra, a modern igényeknek megfelelő fejlesztésre szorulnak.
A szakmai munka színvonalának emelése mellett célunk, hogy a személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatások objektív feltételeinek, tárgyi eszközeinek minőségét is fejlesszük.
A fenntartó önkormányzatok és az intézmény célja, hogy minden ellátotti csoport a rá
jellemző szükségleteknek megfelelő gondoskodásban részesüljön, melynek alapvető feltétele
a megfelelő tárgyi eszközök megléte.
Intézményhálózatunk

kiterjedt

ellátórendszerének

fejlődése

érdekében

folyamatosan

figyelemmel kísérjük a szociális szolgáltatásokat támogató pályázati lehetőségeket.
Idősek otthonán belül demens részleg létrehozása
Terveink között szerepel a tartós elhelyezést biztosító idősek otthona vonatkozásában, hogy a
törvényi szabályozásnak megfelelően azon ellátottaink részére, akiknél az illetékes demencia
centrum pszichiáterének szakvéleménye alapján a közép illetve súlyos demencia kórkép
megállapított, az idősek otthona épületén belül külön gondozási egységben, demens részleget
alakítunk ki.
Célunk, hogy a dementált idősek biztonságát és az egészséges idősek érdekeit egyaránt szem
előtt tartva időseinkről az élettani jellemzőiknek megfelelő környezetben gondoskodjunk.
Tárgyi környezet folyamatos minőségi fejlesztése az épületek külső - belső felújításával,
valamint az elhasználódott bútorzat tárgyi eszközök cseréjével. A gondozás – ápoláshoz
szükséges modern eszközök biztosítása.
Új Támogató szolgálati gépkocsi beszerzése a feladatellátás jövőbeni biztosíthatósága
érdekében.
Aktív munkaerő piaci eszközök alkalmazásával a szolgáltatások minél magasabb színvonalú
működtetéséhez

szükséges

minimum
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létszámon

túli

állomány

kiépítése.

Fejlesztések, tervek időbeni ütemezése

Demens részleg
kialakítása
Őszikék Idősek
otthonában
mosoda kialakítása
Támogató
szolgálati gépkocsi
beszerzés
Tárgyi eszközök
modernizálása,
épületek felújítása
Tanyagondnoki
gépkocsi beszerzés
Szolgáltatások
tárgyi eszközeinek,
segédeszközeinek
bővítése,
korszerűsítése
Minőségbiztosítási
rendszer ( ISO)
kialakítása alap és
szakosított
ellátásban egyaránt
Fogyatékosok
részére bentlakást
nyújtó
egység(lakóotthon)
létrehozása

Rövid távú
feladatok

Középtávú
feladatok

Hosszú távú
feladatok

X

X

X

X

Feladatok
megvalósulásának
költségvetési
fedezete
Pályázat, fenntartói
támogatás
Pályázat, fenntartói
támogatás
Pályázat, fenntartói
támogatás

X
Pályázat, fenntartói
támogatás
X

X

X
Pályázat, fenntartói
támogatás

X
X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

Pályázat, fenntartói
támogatás
X

X

X

Pályázati forrás,
Fenntartói támogatás

A fejlesztési elképzelések a következők szerint foglalhatók össze:
¾ A szociális szolgáltatások területén szükséges a törvényi szabályozásnak megfelelően,
a felmerült egyéni és csoportos szükségletekre azonnal reagálni tudó korszerű,
hatékony ellátó rendszer működtetése.
¾ A gondozás biztonságos tárgyi környezetének fejlesztése a szakmai munkát segítő
eszközpark modernizálása.
¾ A település csökkenő lakosságszáma, a helyi társadalmon belül az idős populáció
növekedése indokolttá teszi a humán szakemberek megtartását a humán erőforrások
fejlesztését segítő programok által.
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¾ Fogyatékkal élőket segítő szolgáltatások továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a
fokozott gondoskodást igénylő helyi fogyatékos lakosoknak ne kelljen vidéki
intézményekbe költözniük
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3. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein
Feladatok megnevezése

Már megvalósított
feladatok
fenntartásá- 2011.
nak folya- I. félév
matos biztosítása
I. Az önkormányzat szabályozási hatáskörébe tartozó feladatok
I. 1. Szociális rendelet rendszeres felülvizsgálata
jogszabályi háttérnek való folyamatos megfelelés
x
x
biztosítása
I.2. Fenntartói irányítási feladatok
I. 2. 1. Fenntartói irányítási struktúra a szociális
szolgáltatások vonatkozásában:
- irányító szerv a képviselő-testület, melyet a
polgármester képvisel
x
-koordináló tevékenységét végző személy jegyző,
Humánpolitikai Osztály vezetője
-véleményező
szerv:
Helyi
szociálpolitikai
kerekasztal
I. 2. 2. tervezési, ellenőrzési, értékelési eljárások:
- éves költségvetés elkészítése – Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi és Humánpolitikai Osztálya,
x
intézmények részvételével, együttműködésével
- évente pénzügyi ellenőrzés (normatíva
igénybevétel) – belső ellenőr
x
X
- kétévente ellenőrzi és értékeli a szociális
intézmények szakmai munka eredményességét
külső szakértő bevonásával
- évente ellenőrzi a szociális intézmények
működésének törvényességét – humánpolitikai
osztály vezetője

Rövid távú
2011.
II. félév

2012.
I. félév

2012.
II. félév

x

Középtávú Hosszú
Feladatok
feladatok
távú
megvalósításának
feladatok költségvetési
fedezete

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

X

X
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X

Nem releváns
Költségvetésben
biztosított fedezet

X

Nem releváns

I. 3. ágazati szintű adatkezelési és adminisztrációs,
valamint információs szolgáltatási szabályok:
- FSZH adatbázisa –szociális intézmények
elektronikus nyilvántartásáról. Adatszolgáltatás
hivatali felelőse: oktatási előadó, intézményi felelős
a szociális intézmények vezetői
I. 4. Nem önkormányzati szereplők részvételének
szabályozása az ágazati együttműködésben
ellátások biztosításában –az ellátások biztosításában
partnerként kezeli az önkormányzat a civil
szervezeteket
I. 5. Lakossági tájékoztatás rendszerének és
eszközének áttekintése
I. 6. Intézményi- és ellátás fejlesztési programok
kialakítása, alapfeltételek megteremtése
I. 7. A koncepció a szociális ellátórendszer
áttekintését követően a meglévő intézményi
struktúrát tartja fenn. Az intézményi struktúra, a
feladatellátás
módjának
megváltoztatásához
szükséges az ellátott feladatok teljes körű pénzügyi
és szakmai elemzése, az otthonápolás költségeinek,
lehetőségeinek elemzése.
Elemzés
készítése:
Felelős
szociális
intézményvezetők, Humánpolitikai Osztály
Komplex pénzügyi és szakmai elemzés lehetővé
teszi a koncepció következő felülvizsgálatakor az
ellátórendszer teljes átvilágítását, a lehetőségek
feltárását.
I. 8. Koncepció következő – kétévenkénti felülvizsgálata

X

Nem releváns

x

Nem releváns

X
X

X

X
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Nem releváns
Költségvetésben
biztosított fedezet

VII. A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények
•

A jövőképben és az értékekben megfogalmazott alapelvek érvényesülése, a helyi
szociálpolitikai elvek megvalósítását segítő döntések, a működés átláthatósága;

•

A szociális szolgáltatások, szükségletetek és költségek kiszámíthatósága;

•

Tudatos és tervezhető ágazati szolgáltatás- és minőségfejlesztés;

•

A ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság és a bevételek növelése;

•

Az

önkormányzati

szociálpolitika

kommunikációs

tevékenységének

javítása

(intézményi tájékoztató füzetek, szórólapok készítése), ezáltal a társadalmi elismerés
növelése;
•

A helyi szociálpolitika nyitott rendszerként való működése;

•

A különböző társadalmi csoportok érdekeinek, szükségleteinek eredményes
egyeztetése és beépítése a döntéshozatali mechanizmusokba;

•

A helyi szociálpolitika elismertebbé válása a társadalmi és fenntartói megítélés,
illetve a szakmai és etikai követelmények szempontjából;

•

A helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődése;

•

A szolgáltatások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása.
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében 16.000.000.- Ft összegű
Vállalkozásfejlesztési Alapot különített el. Az alap működésére vonatkozó szabályokat a módosított 21/2009. (IV.2.)
Gye. Kt. rendeletében szabályozta. A rendelet szerint a Képviselő-testület évente 2 alkalommal ír ki pályázatot, első
alkalommal március 31-ig, második alkalommal augusztus 31-ig. A márciusi pályázati kiírásra nem nyújtottak be
pályázatot, így a rendelkezésre álló összeg továbbra is 16.000.000 Ft. A részletes pályázati felhívást, illetve a
pályázati adatlapot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
A pályázat célja:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi álláskeresők
munkához jutásának elősegítése.
A pályázók köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1)
bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozás.
Az elnyerhető támogatás formája:
Az Alapból pályázat útján nyerhető el támogatás, kamatmentes hitel formájában.
A döntéshozatal menete:
- A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő
második ülésén dönt.
- A támogatásban részesülővel a Bizottság köt szerződést, a döntést követő 15. napig.
- A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor. A folyósítás
feltétele, hogy a Földhivatalnál a fedezetül felajánlott ingatlanra a jelzálogjog legalább széljegyként bejegyzése
kerüljön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését meghozni.
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a T. Képviselőtestületnek, hogy pályázatot hirdessen a 2010. évi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást
a határozat 1. számú melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
16

Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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1. számú melléklet a …../2010. (……...) Gye. Kt. határozathoz

Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vállalkozásfejlesztési Alap 2010. évi felhasználására
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendeletében foglaltaknak megfelelően
pályázatot hirdet a költségvetésében elkülönített Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására.
1. A pályázat célja:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi
álláskeresők munkához jutásának elősegítése.
2. Az alapban elkülönített, rendelkezésre álló keret összege: 16.000.000.-Ft
3. A pályázók köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37.
§ (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozás.
4. A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke, fedezete:
A támogatás formája kamatmentes hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz
pályázható.
Az alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006.12.28.
szabályai alapján lehet nyújtani. A támogatástartalom számításánál a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
a.) Munkahelyteremtés esetén a támogatott hitel új munkahelyhez kapcsolódó bér- és járulékaira használható fel,
összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft,
részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,- Ft
összeghez viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.
b.) Munkahely megtartási cél esetén a kamatmentes hitel a munkahely megtartáshoz kapcsolódó beruházáshoz,
eszközbeszerzéshez használható fel. Az igényelhető összeg megtartott álláshelyenként 500.000 Ft.
c.) Az a.) és b.) pontban nem említett esetben más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert
támogatásnál önerő biztosítására használható fel, összege a főpályázatban vállalt új vagy megtartott
álláshelyenként 500.000 Ft, maximum azonban az önerő összege.
A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél maximum 3 év.
A hitel törlesztése negyedévente, egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően az éves fizetési kötelezettség a
gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető,
amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
Az elnyert kamatmentes hitel biztosítékául a pályázónak ingatlan fedezetet kell biztosítania, melyre jelzálogjog
bejegyzésére kerül sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig. Az
ingatlanfedezet értékének legalább az elnyert hitel 120 %-ára kell fedezetet nyújtania. Az ingatlan további
jelzáloggal való megterheléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.

5. A pályázat tartalma:

Minden benyújtott pályázathoz csatolni kell:
a) Az üzleti tervet, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány fénymásolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki
nem egyenlített tartozása nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott
támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, a pályázat
benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása nincsen, a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári
éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság,
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen
bírság megfizetetésére nem kötelezte
d) a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a pályázó
rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év
foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes
foglalkoztatási adatokat,
e) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi
bankszámlájára, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
f) kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot arra nézve, hogy az újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan a kérelmező felhatalmazást ad azonnali beszedési megbízás benyújtására,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a közölt adatainak kezeléséhez,
h) nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről,
i) nyilatkozat az igénybe vett csekély összegű támogatásokról,
j) a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, amennyiben az ingatlanra
már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, a jelzálogjog
jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg jelzálogjogának bejegyzéséhez
k) új munkahely létesítése esetén nyilatkozatot foglalkoztatási kötelezettség vállalásáról, valamint arról,
hogy az álláshelyet elsősorban gyomaendrődi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők
közül tölti be,
l) két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a kérelem benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és
eredménytervet, és kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált
nettó árbevétele csökkent a pályázat benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző
két év hasonló időszakához képest,
m) kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére
vonatkozó pénzügyi és eredménytervet.
Az l) és m) pontban rögzített mellékleteket nem kell csatolni annak a pályázónak, amely más, hazai támogató
szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton támogatást nyert, és a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtandó
kamatmentes hitelt önerő biztosítására használja fel.
6. Pályázati díj: pályázatonként 5.000,- Ft.
A díj megfizetését csekken, vagy átutalással az önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára kell
teljesíteni. Csekk beszerezhető Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Adóosztályán.
7. Kizáró okok:
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,
c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
d) a folyósítás időpontjában egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása
van.
e.) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása
van, valamint az adott célelőirányzatból, vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette,

f.) a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában , illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli, vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte,
g.) a korábbi években kapott Gyomaendrőd Város Vállalkozásfejlesztési Alapjából nyújtott támogatásra
vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem nyújtotta be, vagy azt a Bizottság nem
fogadta el
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható
módon valós többlet-foglalkoztatottsági szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a
pályázó vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi
vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
A támogatottnak vállalnia kell, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartja.
8. A pályázat benyújtása:
A pályázatot az arra rendszeresített formanyomtatványon, az előírt kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságához (továbbiakban Bizottság) kell
benyújtani személyesen vagy ajánlott postai küldeményként. A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon
jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt elektronikus adathordozón (CD lemezen), zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékra jól láthatóan rá kell vezetni „Vállalkozásfejlesztési Alap”.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:

személyes leadás esetén 2010. szeptember 30-án 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2010. szeptember 30.

9. A döntéshozatal menete:
- A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő második ülésén dönt.
- A támogatásban részesülővel a Bizottság köt szerződést, a döntést követő 15. napig.
- A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor. A folyósítás
feltétele, hogy a Földhivatalnál a fedezetül felajánlott ingatlanra a jelzálogjog legalább széljegyként bejegyzése
kerüljön.
10. Tájékoztatás a csekély összegű (de minimis) támogatások szabályairól:
A Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket
kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat
379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
- Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai
számára, de ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozások,
c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások,
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az
elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe
e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében,

g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására,
valamint
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási
ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
- A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás
csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
- A támogatást nyújtónak meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
- A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig megőrizni.
- A támogatás igénylésével egyidejűleg az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus formában készített
nyilatkozatot köteles csatolni, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi
évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Annak érdekében, hogy a hitel piaci jellege megítélhető legyen, vizsgálni szükséges, hogy a hitelfelvevő
esetében mekkora lenne a piaci kamatláb (egyéni referencia kamatláb). Az Európai Unió Bizottságának
vonatkozó közleménye alapján a piaci kamatláb két részből tevődik össze. Egy alapkamatlábból és
kamatfelárból. Az alapkamatláb az egyéves lejáratú BUBOR. A kamatfelár függ a hitelt felvevő vállalkozás
hitelminősítésétől és a nyújtott biztosítékoktól. Alapértelmezésben a következő kamatfelárak alkalmazandók
(bázispontban kifejezett kamatfelárak):

Kiváló (AAA-A)
Jó (BBB)
Kielégítő (BB)
Hitelminősítési Gyenge (B)
kategória Rossz/Pénzügyi
nehézségek
(CCC és ennél
alacsonyabb)

Biztosítékokkal való fedezettség
Magas Általános Alacsony
60
75
100
75
100
220
100
220
400
220
400
650

400

650

1000

Olyan hitelfelvevők esetében, akik nem rendelkeznek hitelfelvevői múlttal vagy mérlegszemléletű
megközelítésen alapuló hitelminősítéssel, mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott vállalkozások
vagy új vállalkozások, az alap-kamatlábat (a rendelkezésre álló biztosítéktól függően) legalább 400 bázisponttal
kell megemelni, és a kamatfelár nem lehet alacsonyabb, mint amit az anyacége esetében alkalmaznának.
Amennyiben a ténylegesen fizetendő kamatláb nem éri el a fentiek alapján elvárt mértéket, a hitel állami
támogatást tartalmazónak minősül.
Ez esetben támogatástartalmat kell számolni. Mivel a hitelek esetében a támogatás több időpontban valósul meg,
a támogatási elemeket egy időpontra, a döntés/szerződés időpontjára kell diszkontálni. Ebben kap szerepet a
leszámítolási kamatláb.
A diszkont kamatláb főszabályként referencia alapkamatláb (1 éves BUBOR) + 100 bázispont.
A kedvezményes kamatú hitelek esetében a támogatástartalmat a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján kell kiszámítani.

További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztály vezetőjétől 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/521-603
e-mail: ado@gyomaendrod.hu

2. számú melléklet a …../2010. (……...) Gye. Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Vállalkozásfejlesztési Alap
2010. évi pályázatához

Határidő: 2010. szeptember 30.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
feltüntetni
1.

Pályázat tárgya, célterülete:
(munkahelyteremtés, munkahely megtartás vagy más támogató által kiírt pályázaton elnyert támogatásnál
az önerő biztosítása , a pályázott kamatmentes hitel összege)

2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.

Megnevezése:

2.2.

Szervezeti formája:

2.3.

Székhelye, fióktelepe: _______________________________________________________________________

2.4.

Levelezési cím: ___________________________________________________________________________

2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve:

2.5.2.

Telefonszám:

_____________________________

_______________________________________

2.5.3.

E-mail:

_____________________________

_______________________________________

2.6.

Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve:

2.7.

Pályázó adószáma:

2.8

Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele:

2.9

Pályázó főtevékenysége: ______________________________

2.10

Bankszámlára vonatkozó adatok:

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

és a

kapcsolattartó személynek

____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________
TEÁOR:

__________________

2.10.1. Pénzintézet neve: __________________________________________________________________________
2.10.2. címe:

_________________________________________________________________________________

2.10.3. pályázó számlaszáma:

___________________________________________________________________

3.

Pályázatra vonatkozó adatok

3.1.
A pályázat tartalmának rövid ismertetése. (Üzleti terv, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását,
tulajdonosi összetételét, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes költségvetését.)
3.2
A pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatai, amennyiben a pályázó rendelkezik
legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell
feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a pályázat benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat.
3.3.1. Két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a pályázat benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és eredménytervet, és
kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált nettó árbevétele csökkent a pályázat
benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző két év hasonló időszakához képest.
3.3.2. Kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére vonatkozó
pénzügyi és eredménytervet.
3.4. Források, igényelt hitel összege: (projekt részletes költségvetés alapján)
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):
A Vállalkozásfejlesztési Alapból pályázat keretében igényelt hitel összege (Ft):

4.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

4.1.

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre másolatban
átadom.

4.2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs,
valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik
a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett.

4.3.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapból igényelt támogatás teljes összegét a pályázatban
foglaltak megvalósítására fordítom.

4.4.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatással létrehozott új munkahely teremtése esetén, az új álláshelyen
alkalmazott munkavállalót teljes vagy legkevesebb 6 órás részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.)
hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatom. A pályázatában foglaltaknak megfelelő meghatározott
többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban gyomaendrődi állandó lakhellyel – ennek hiányában
tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből töltöm be. Amennyiben a Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott pályázatban előre meghatározott –
képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a többletlétszámot a nem
regisztrált, elsősorban gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből
töltöm be.

4.5.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és/vagy az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartom.

4.6.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a foglalkoztatási kötelezettség végéig Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén tartom fenn a vállalkozás székhelyét vagy fióktelepét.

4.7.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról írásban
tájékoztatom Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát.

4.8.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés megkötésének
időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást, továbbá az
önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei felé lejárt
esedékességű tartozásom nincs.

4.9.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázat benyújtását követően újonnan nyitott bankszámlára vonatkozóan
felhatalmazást adok azonnali beszedési megbízás benyújtására, illetve a pénzintézeti jelzőszám változását
bejelentem.

Gyomaendrőd, 2010. ________________________________

____________________________
pályázó aláírása

5.

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
•
•
•
•
•
•

•

30 napnál nem régebbi cégbejegyzésről szóló végzés
egyéni vállalkozó esetében érvényes vállalkozói igazolvány másolata
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány a cégszerű aláírás igazolására
a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát
amennyiben az ingatlanra már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van
bejegyezve, a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg jelzálogjogának
bejegyzéséhez.
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum

Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére

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

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

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________
szervezet
(székhely/lakóhely:
__________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva, és az
eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a 200.000
eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen pályázatban kért
támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles vagyok
számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________
* a megfelelő rész aláhúzandó

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________
vállalkozás
(székhely/lakóhely:
__________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva, és az
eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a 200.000
eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen pályázatban kért
támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles vagyok
számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________
* a megfelelő rész aláhúzandó

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok természetes személy részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat kötelező
részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:

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

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

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

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________
vállalkozás
(székhely/lakóhely:
__________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva, és az
eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a 200.000
eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen pályázatban kért
támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles vagyok
számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________
* a megfelelő rész aláhúzandó

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
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Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező alábbi bérlakások és a Polányi Máté utca 43. szám alatti
építési telek nyílt árverésen való értékesítését javaslom a későbbiekben leírt feltételek mellett.
Az értékesítésről Képviselő – testület, illetve a Humánpolitikai Bizottság hozott döntést a Losonczy u. 16., és Petőfi
u. 6. szám alatti bérlakások esetében. A Losonczy utca 16. szám alatti ingatlan megvásárlására jelenleg több
érdeklődő van. A Petőfi utca 6. szám alatti társasház bérlője korábban már jelezte vételi szándékát, azonban az
értékesítést akadályozó, az ingatlant terhelő pályázati támogatást biztosító jelzálogteher július hónapban került
törlésre. Az iskola utca 6. szám alatti lakás műszaki állapota felújítást igényel, a felújítás összege azonban olyan
nagymértékű, 623 eFt, amely már gazdaságtalan. A Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakás bérlői kérelmet adtak be a
lakás megvásárlására. A bérlők szeretnék felújítani a leromlott állapotban lévő ingatlant, miután megvásárolták. Az
önkormányzat tulajdonát képező Polányi Máté utca 43. szám alatti bérlakás Képviselő – testületi döntés alapján
bontásra ki lett jelölve. Az ingatlan bontását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte.
Az ingatlanok azonosítói és főbb jellemzői

1. Losonczi u. 16.
Megnevezés/ cím
Településen belüli fekvése
Helyrazi szám:
Telek területe:
Megnevezése:
Műszaki jellemzők:
Falazata:
Helyiségei:

Losonczi u. 16.
Gyoma településrész
3830
732 m2
Lakóház, udvar, gazdasági épület

Közművesítettsége:
Melegvíz-ellátás:

Villany, víz, gáz
Fali melegvíztermelő készülékkel

Fűtési módja:
Hasznos alapterület (
Szobaszám ( db ):
Egyéb jellemzők:

m2

):

Vályog
1 db szoba, konyha, kamra

Helyi vegyes tüzelés acéllemez radiátorokkal
49
1
Leromlott műszaki állapot. Üresen áll. Felújítása gazdaságtalan.

Becsült érték:

439 eFt
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2. Petőfi utca 6.
Hrsz.
Cím:
Művelési ág:
Hasznos alapterület:
Helyiségek száma:
Fűtése:
Melegvíz:
Komfortokozat:
Műszaki állapot:
Bérlője:
Becsült érték:

11/A/2
Petőfi utca 6.
Lakás
93 m2
2 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, fáskamra
Egyedi
Villanybojler
Komfortos
Felújításra szorul. A felújítás gazdaságtalan.
Zöld Imréné
2 millió 353 eFt

3. Iskola u. 6.
Cím
Településen belüli fekvése
Helyrajzi szám
Művelési ág
Terület nagysága
Terhek
Helyiségei
Közművesítettség
Melegvíz-ellátás
Fűtési módja
Hasznos alapterület (
Szobaszám ( db )
Egyéb jellemzők
Becsült érték:

m2

)

Iskola u. 6.
Öregszőlő
Településrész
8322
Lakóház, udvar, gazd. épület és kert
Lakóház: 400 m2, kert: 926 m2, 2,42 AK
Tehermentes
2 db szoba, konyha, kamra, előszoba
Villany, vezetékes víz
Nincs.
egyedi
59
2
Az utcában a gázközműre való rácsatlakozás biztosított. Az épület leromlott
műszaki állapotban van. Felújítása gazdaságtalan. Üresen áll.
579 eFt

4. Bacsalaposi u. 6.
Cím

Bacsalaposi u. 6.
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Településen belüli fekvése
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
Művelési ág
Terület nagysága
Terhek
Műszaki jellemzők
Helyiségei
Közművesítettség
Fűtési módja
Hasznos alapterület ( m2 )
Szobaszám ( db )
Egyéb jellemzők
Bérlője:
Becsült érték:

5. Polányi Máté utca 43.
Cím
Településen belüli fekvése
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
Terület nagysága
Terhek
Helyi építési szabályozás szerinti
besorolás:
Becsült forgalmi érték:

Öregszőlő
Településrész
8028
Lakóház, udvar, gazd. épület és kert
Lakóház: 400 m2, szántó 3: 6131 m2, 20,78 AK
Tehermentes
1 db szoba, konyha, kamra
Villany, víz fúrt kútból
egyedi
44
1
Az épület leromlott műszaki állapotban van. Felújítása gazdaságtalan.
Sarkadi Mónika
372 eFt.
Polányi Máté u. 43.
Endrődi
Településrész
5611/5
4628 m2
Tehermentes
Lf. Jelű falusias övezet. A szabályozás alapján az ingatlanon lakóépület
építésére alkalmas 4 db telek alakítható ki.
3.240 eFt.

Az érintett ingatlanok a helyi szabályozás besorolása alapján korlátozottan forgalomképesek helyi döntés alapján. Az
ingatlanok értékesítése Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítésénél a bérlő részére
elővásárlási jogot biztosít. A törvény kimondja, hogy amennyiben az arra jogosult ( bérlő ) vásárolja meg a lakást,
akkor részére – kérelmére – legalább tizenöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Ha a jogosult kéri a
szerződéskötéskor megállapított vételár legfeljebb húsz százalékának egy összegben való megfizetése köthető ki.
Részletfizetés esetén a tulajdonjog vevő javára vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásban történő
bejegyeztetéséhez a teljes vételár megfizetésékor külön nyilatkozatban járul hozzá az önkormányzat, addig
tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.
Az elkészített értékbecslési szakvélemények terjedelmi okok miatt nem lettek mellékelve az előterjesztéshez, azok a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályon illetve a bizottsági és testületi ülésen megtekinthetők
A helyi rendelet és versenyeztetési szabályzat alapján az ingatlanokat nyilvános liciten, versenytárgyaláson kell
értékesíteni.
Az ingatlanok értékesítését az alábbi feltételek mellett javaslom.
Az árverés időpontja: 2010. szeptember 24. de. 10.00 óra,
Az ingatlanok kikiáltási ára:
1. Losonczy utca 16., 439 eFt.,
2. Petőfi utca 6., 2 millió 353 eFt,
3. Iskola utca 6., 579 eFt,
4. Bacsalaposi utca 6,. 372 eFt,
5. Polányi M. u. 43., 3.240 eFt.
Az árverés helye: Városháza tanácskozó terme
A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2010. szeptember 24.-én de. 9.00-ig – a kikiáltási ár 10%-át kitevő szerződés
megkötését biztosító árverési előleget /bánatpánz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott
elővásárlási jog gyakorlásának szabályaira.
A nyertesnek a licitálást követően 8 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést.
A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
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Amennyiben a Petőfi u. 6. szám alatti lakás esetében a jelenlegi bérlő nyeri a licitálást, akkor az 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései alapján javaslom a lakás vételárának megfizetésére 15 évi részletfizetési kedvezményt adni, a
vételár 20%-ának egyösszegben való megfizetésétől való eltekintés mellett.
A Bacsalaposi u. 6. szám alatti ingatlan nem állami tulajdonból került önkormányzati tulajdonba, ezért a már
korábban alkalmazott 5 éves bérleti szerződés megkötését javaslom, amely egyben adásvételi előszerződés is.
Ennek megfelelően a bérlő 60 hónap alatt fizeti a bérleti díjat, amely elismerésre kerül vételárként.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat bérlakás és építési telek
állománya.
A leromlott műszaki állapotú bérlakások felújítására nem
kell jelentős összegeket fordítani.
A Petőfi u. 6., illetve a Bacsalaposi u. 6. szám alatti
bérlők számára lehetőség nyílik a lakóingatlanok
megvásárlására.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.

Döntési javaslat
"Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Véleményező Bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő - testületének javasolja az önkormányzat tulajdonát
képező az alábbi árverési hirdetésben részletezett ingatlanokat értékesítését meghirdetni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban részletezett ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen
az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Terület nagysága, egyéb megjegyzés

3830

Losonczy utca 16. szám.
1 db szoba, konyha, kamra, 49 m2.

11/A/2

Petőfi utca 6.
2 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, fáskamra, 93
m2. Bérleti joggal terhelt.

8322

Iskola u. 6.
2 db szoba, konyha, kamra, előszoba, 59 m2.

579.000

8028

Bacsalaposi u. 6.
1 db szoba, konyha, kamra, 44 m2.
Bérleti joggal terhelt.

372.000

5611/5

Polányi Máté utca 43., 4628 m2, építési telek
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Kikiáltási ár ( Ft )
439.000
2.353.000

3.240.000

Lici
(

1.
Az árverés időpontja: 2010. szeptember 24-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2010. szeptember 24-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését,
biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a
pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során
azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A
nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon
belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
A Petőfi u. 6. valamint Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakóingatlanok esetében a licitálást az nyeri, aki a
legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott elővásárlási jog
gyakorlásának szabályaira.
9.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
10. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Amennyiben a Petőfi u. 6. szám alatti lakás bérlő nyeri a licitálást, akkor az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései
alapján Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a lakás vételárának megfizetésére 15 évi részletfizetési
kedvezményt ad. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem köt ki a szerződéskötéskor megállapított vételárból
való egy összegben történő megfizetést.
Amennyiben a Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakás bérlője nyeri a licitálást, akkor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a vételár összegének megfelelően 5 éves bérleti szerződés köt, amely egyben adásvételi
előszerződés is. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérlő által 60 hónap alatt a bérleti díj hiánytalan
megfizetését követően végleges adásvételi szerződést köt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2010. évben az önkormányzati bérlakások ellenőrzésére két szempont alapján került sor:
1.
a lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére került sor a szolgálati, a szociális, és a Magtárlaposi
úti költségalapú bérlakások esetében
2.
a költségalapú bérlakások esetében – Endrődi út, Magtárlaposi út – az épületek állagának, műszaki
állapotának felmérésére került sor.
1.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször
módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű
használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú
rendelet 15. § (5) bekezdésében az ellenőrzés évente egy alkalommal került meghatározásra. Erről a bérlőt legalább
8 nappal előbb értesíteni kell.
Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati-, szociális-, és a költségalapú (Magtárlaposi úti) bérlakások fenti
tárgyú ellenőrzésére 2010. június – július hónapban került sor.
Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják. Az
ellenőrzés alkalmával az is megállapításra került, hogy a lakásokban különböző műszaki problémák merültek fel,
melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt rendelet
meghatározza, hogy mely munkákat köteles a bérlő és mely munkákat köteles a bérbeadó elvégezni:
·
a rendelet 13. § (1) bekezdése alapján: „bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és
ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről.”
·
ugyanezen rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja: „Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.”
A felmerült műszaki problémák a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel, mint a bérlakások kezelőjével megismertetésre
kerül, azzal, hogy a 2011-es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
2.
A költségalapú bérlakások műszaki problémáit 2010. júniusi testületi ülésen már megismerte és tárgyalta a
Képviselő-testület, és azt a döntést hozta, hogy a bérlakások kezelője az ismertetett műszaki problémákat mérje fel
és a munkák elvégzésére 2010. július 31. napjáig készítsen költségvetést és ütemtervet.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. határidőre megküldte a műszaki problémák felmérését és a szükséges felújítási
karbantartási munkák költségvetését tartalmazó számításait.
A karbantartási és felújítási munkák elvégzése a Gyomaszolg Ipari Park Kft számítása alapjánaz Endrődi úti
lakásoknál összesen bruttó 3.607.126.-Ft-ba, a Magtárlaposi úti bérlakásoknál összesen bruttó 7.760.905.-Ft-ba
kerül. Mindösszesen a munkák elvégzésének költsége 11.368.031.-Ft.
A munkák elvégzésére rendelkezésre álló összeg, a 2010. első negyedévéig felhalmozódott 11.251.000.-Ft.
Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kimutatását, mely részletesen
tartalmazza az elvégzendő munkákat, és azok költségeit.
A Városüzemeltetési Osztály megvizsgálta a Gyomaszolg Ipari park Kft. kimutatását és az alábbiakat javasolja a
Képviselő-testület számára:
- az Endrődi úti lakásoknál javasolja az elvégzendő munkák költségvetésének elfogadását,
-a Magtárlaposi úti lakásoknál nem ért egyet a belső szigetelési munkák elvégzésével, hiszen az épület külső
szigetelése megoldott. Más megoldást kell találni a helyiségek penészesedésének megszüntetésére. Ezért azt
javasolja, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. alternatív megoldási javaslatot dolgozzon ki, melyet terjesszen be a
szeptemberi/novemberi testületi ülésre.
Kérem a Tisztelt Humánpolitikai Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, s az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
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1. döntési javaslat
"Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a bérlakások rendeltetésszerű használatának
ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta. A bizottság ezzel egyidőben tájékoztatja a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a bérlakások kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és felhívja a figyelmét,
hogy a 2011-es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 11. 07.
Felelős: Egeresi András
Hivatali felelős: Debreceni Zoltánné
2. döntési javaslat
"Költségalapú bérlakások felújítási munkálataira készített költségvetés és ütemterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az
Endrődi úti költségalapú bérlakások felújítását 2010. december 20. napjáig netto 2.914.431 Ft összegben az
előterjesztés mellékletét képező részletezés szerint engedélyezze a Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a bérlakások
kezelőjének számára. A Humánpolitikai Bizottság ezzel egyidejűleg a Magtárlaposi úti bérlakások felújításával
kapcsolatban javasolja a Képviselő -testület számára, hogy ne fogadja el a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által készített
ütemtervet az elvégzendő munkákról és utasítsa a lakásokat kezelő Kft.-ét, hogy a penészesedés megszüntetésére
alternatív megoldási javaslatot dolgozzon ki és azt írásban terjessze elő a Képviselő-testület szeptemberi/novemberi
ülésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 12. 20.
Felelős: Egeresi András
Hivatali felelős: Debreceni Zoltánné
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Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

Fő u. 45/1.
Samu Istvánné

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Fő u. 45/2.
Katona Péter
Apponyi u. 24/A
Hubenkó Erzsébet

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

nem

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Szolgálati bérlakások
Álmos u. 11
Dr. Krizsán Anett
Hősök útja 39/B.
Ricsey Edit

Igen
-

-

-

-

-

Igen

Igen

-

-

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A lakás rendezett,
tiszta
A
Humánpolitikai
Bizottság a 92/2010.
(IV. 19.) Gye. Kt.
Hum.
Biz.
határozatával a lakás
tetőfelújítási
munkálatairól és a
bádogos
munkák
elvégzéséről döntött.
A bejárati ajtó,
valamint az ablakok
szigetelése nem jó. A
vízmelegítő tisztítása
időszerű lenne. Az alsó
épületben nincs
villany, ennek
vezetékelését kérte a
bérlő.
A lakás rendezett,
tiszta.
A lakásban a konyha
sarki fal megrepedt. A
közlekedő és a
nagyszoba falai
vizesedik. Az épület
külső faláról a vakolat
hullik. A bérlő
elmondása alapján a
vízszámla magas.

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Apponyi u. 24/C.
Ajtai Andrea
Népliget u. 1/A.
Janurik Judit

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Október 6. ltp. A/2.
Hanyecz Ildikó

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. A/13.
Berg Andrea

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/8.
László Gabriella

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Apponyi u. 24/B.
Elek Gyöngyi
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Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A belső szobában a fal
vizesedik,
penészesedik. A
nagyszobában a plafon
beázott, azonban a
cserép megigazításra
került. A szobában a
fűtőtest kicsi nem lehet
felfűteni a szobát.
A lakás rendezett,
tiszta.
A lakásban a középső
szobában és a
fürdőszobában a
plafonon beázás
nyomai látható,
azonban a cserép
megigazításra került.
A lakásban a festést és
mázolást időszerű
lenne elvégezni.
A kisszobában az ablak
mellett és alatt a
vakolat málik, mivel
beázott. A
nagyszobában az
erkélyajtó alatt az
esővíz befolyik. A WC
szellőzőjén, nagyobb
csapadék esetén a víz
befolyik.
A nagyszobában a
gázkonvektor őrlángját
a szél könnyen kioltja.

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
-

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Dózsa Gy. u. 1/I.
Ugrin Frigyesné

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Fő u. 210.
Timárné dr. László Anikó

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

-

-

-

Nem

Október 6. ltp. B/3.
Dékány Bálint
Vásártéri ltp. ½.
Lőrincz Antal

Szociális bérlakások:
Bacsalaposi u. 6.
Sarkadi Mónika
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Igen

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A lakás rendezett,
tiszta.
A nyílászárók
szigetelése elöregedett,
nem megfelelően
zárnak.
A lakás falai alulról
vizesednek. A lakás
rendezett, tiszta.
Az utcára nyíló
ablakok nem
megfelelően zárnak,
eső esetén a víz
befolyik. A konyhában
a plafon beázott. A
lakás rendezett, tiszta.
A bérlakás 2008-ban
teljes egészében
felújításra került .
A bérlő a bérlakásra
vételi
szándékot
jelentett be, melynek
ügyintézése
folyamatban van.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Vízmű sor 2/E.
Kállai Istvánné

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor 2/F.
Bacsa Imréné és
Bacsa Imre
Vízmű sor 2/G.
Dobák Károlyné

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Igen

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor 2/H.
Mórócz Józsefné
Vízmű sor 2/J.
Szabó István

Nem

Nem

Nem

-

-

-

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Petőfi S. u. 6/B.
Zöld Imréné
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Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

Az épülethez tartozó
melléképületen a
cserép hullik. A kamrafürdőszoba-WC falain
repedés látható, a fal
megindult. A bérlő
elmondása alapján a
villanyvezeték ráz.
A lakásban lévő
falicsapnál a víz nem
folyik le. A lakás
festése, mázolása
aktuális lenne.
A lakás festése
mázolása aktuális
lenne.
A lakás rendezett,
tiszta, a lakás felújítása
ebben az évben történt
meg.
A lakás rendezett,
tiszta.
A lakás festése,
mázolása aktuális
lenne. A bérlő
elmondta, hogy az
épület előtető-részéről
a cserép hullik,
balesetveszélyes.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
Festése,
pótlása
mázolása
mázolása
Igen
Nem
Nem
-

Festése,
mázolása
-

Vízmű sor 2/L.
Vékony Ferenc

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Nem

Vízmű sor 2/N.
Dógi Mihályné

Igen

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor 2/P.
Kovács Margit

Igen

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Október 6. ltp. A/12.
Rafael Jenőné

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

-

-

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Vízmű sor 2/K.
Harsányi Lajosné

Kertes ház esetén
Lakás burkolatainak: falainak,
ajtóinak, ablakainak
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pótlása

Festése,
mázolása
Nem

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

pótlása
Az ellenőrzés
időpontjában a hátsó
udvar kaszálása még
nem történt meg. A
lakás nyílászáróinak
mázolása időszerű
lenne.
Az ellenőrzés
időpontjában a hátsó
udvar kaszálása még
nem történt meg. A
lakás helyiségeinek és
nyílászáróinak festése,
mázolása időszerű
lenne.
A lakás
rendeltetésszerűen van
használva.
A szobában a kémény
mellett a fal beázik. Az
ajtóban az üveg kitört,
annak cseréje
szükséges lenne. Az
épület hátsó sarkánál
az ereszcsatorna eltört.
A kisszobában az
ablakot nem lehet
kinyitni. A bérlő
egyedi vízóra
felszerelését kérte.

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Igen
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
-

Október 6. ltp. B/5.
Diósi Mihályné

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/6.
Szűcs Jánosné
Október 6. ltp. B/10.
Pelyva Máténé

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/11.
Forgács Éva

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/12.
Neibort Istvánné

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/2.
Wágner Mihályné
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Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A bérlő elmondása
alapján az elektromos
hálózat felülvizsgálata
szükséges, mivel a
biztosíték gyenge, 2 db
elektromos készülék
használata egyidejűleg
nem lehetséges. A
lakásban a bojler és 3
db konvektor cseréjét a
Kft. elvégezte.
A lakásban a falak és a
nyílászárók festése
időszerű lenne.
A nyílászárók
szigetelése elégtelen.
A lakásban a festést,
mázolást időszerű
lenne elvégezni. A
gázóra a
felhalmozódott tartozás
miatt kikapcsolásra
került.
A fürdőszobában és a
WC-ben a plafon
penészesedik.
A lakás rendezett,
tiszta

Megtörtént e az elmúlt egy évben

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Lakás burkolatainak: falainak,
ajtóinak, ablakainak

Kertes ház esetén

Lakás központi
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
mázolása

Festése,
mázolása

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

Lakás burkolatainak: falainak,
ajtóinak, ablakainak

Festése,
mázolása

pótlása

Október 6. ltp. B/13.
Fazekas Béláné és
Fazekas Béla

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Kör u. 39.
Víg Erzsébet
Költségalapú bérlakások

Igen

Nem

Nem

-

-

-

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 14/1.
Szabó Anikó
Magtárlaposi u. 14/2.
Kiss Hajnalka
Magtárlaposi u. 14/3.
Papp István

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen
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pótlása

Festése,
mázolása

pótlása
A kisszobában és a
konyhában az ablakok
alatt a fal beázik. A
WC-ben és a
fürdőszobában a
plafon szintén beázik.
A gázóra a
felhalmozódott
tartozás miatt
kikapcsolásra került.
A bejárati ajtó farésze
korhad, nincs WC.

A lakás rendezett,
tiszta
A lakás rendezett,
tiszta
A fürdőszobában, a
hálószobában és a
közlekedőben a plafon
penészesedik. A
fürdőszobában a
túlfolyócső elmozdult,
így a garázsban a
plafon beázott.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Igen
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület
Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Magtárlaposi u. 16/1.
Mraucsik Szilvia

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 16/2.
Nagy Péter

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 16/3.
Paraizs Tamás

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 16/4.
Szerető Gabriella

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Magtárlaposi u. 14/4.
Herter Róza
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Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A lakás felső szintjén
és a lépcsőfeljáró falai
penészesedik.
A fürdőszobában, a
szobában és a
kamrában a fal kissé
penészesedik. A
lépcsőfeljárónál beázás
nyoma látható,
azonban a cserép
pótlása megtörtént, így
a beázás megszűnt.
A lakás felső szintje
penészesedik,. A
gázkazán karbantartása
időszerű lenne, mivel
fűtési idényben
egyszerre nem lehet
használni a boylert
melegítésre és a
melegvíz előállításra.
A felső szinten lévő
helyiségek
penészesednek. A
földszinten a külső fal
vizesedik.
A felső szinten a
nyílászárók környékén
penészesedés látható,
valamint a
lépcsőfeljáróban.

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-i testületi ülésen a Gyomaendrőd,
Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban a 2011. évi befizetett lakbér bevételének terhére engedélyezte a
fürdőszoba linóleumának szegélyezését, a villanyvezeték átvizsgálását, továbbá az épület külső falán az
állagmegóvás érdekében a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzését - külső vakolat kijavítása, tetőcserép
pótlása, széldeszka cseréje, ereszcsatorna meghosszabbítása – valamint az utcafronton a kerítés javítását. Ezzel
egyidejűleg utasította a kezelőt a lakbérbevétel terhére elvégzett munka értékéről adjon számot.
A Gyomaszolg Ipari park Kft. írásban beszámolt (1. számú melléklet) az elvégzett munkákról, melynek költsége
396.501.-Ft. Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy a
fürdőszobai linóleum szegélyezése nem történt meg. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részéről Molnárné Varga Margit
elmondta, hogy a linóleum és az alatta lévő aljzat rossz állapotban van, ezért az egésznek a cseréje lenne
szükséges.
Javaslom a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elvégzett munkákról készített jelentésének elfogadását.
A Képviselő-testület júniusi testületi ülésen a szolgálati lakás felújítása mellett arról is döntött, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény álláshirdetés pályázati eljárásának lezajlását követően az intézmény által megnevesített
két fő részére szolgálati bérlakást biztosít a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám, valamint a megüresedő
Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatt, a munkába állástól kezdődően, 2015. év június 30. napjáig, de maximum
addig, míg nevezettek munkaviszonya a Városi Egészségügyi intézménynél fennáll. A bérleti szerződések
megkötését, a nevesítést követően a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya készíti elő és hajtja végre.
A pályáztatási eljárás lezajlását követően a védőnő megtekintette a lakást, azonban azt nem fogadta el és nem is
kezdett el dolgozni az intézménynél. A másik védőnő pedig az ittlakás helyett a bejárást választotta. Az intézmény
tájékoztatása szerint a Népliget u. 1/B szám alatti lakásra ebben az évben nem tart igényt, de a Fő u. 45. szám alatti
lakásra továbbra is igényt tart a dr. Jánosík Bertalan körzetébe jelentkező háziorvos számára.
2010. augusztus 6-án Farkas Zoltánné a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményvezetője jelezte,
hogy eredményesen zárult az angoltanári állás pályáztatási eljárása. Az állás betöltésének feltétele volt szolgálati
lakás biztosítása pályakezdő pedagógus részére. Békési lakosú pályakezdő pedagógus nyerte el az állást, aki igényt
tart a Népliget u. 1/B. szám alatti lakásra. Kérelmét írásban is benyújtotta (2. számú melléklet) 2010. augusztus 6.
napján.
Farkas Zoltánné jelezte hogy a szolgálati bérlakás fürdőszobájában a meglévő és elhasználódott linóleumot
járólapra cseréltetné le, oly módon, hogy az intézmény költségvetésének terhére megvásárolja a szükséges
járólapot, és kérné a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-ét a munka elvégzésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújításáról készített jelentés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. által a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban elvégzett
munkákról készített jelentés elfogadását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Fő u. 45. szám alatti szolgálati bérlakással kapcsolatos intézkedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a
Gyomaendrőd, Fő u. 45. szám alatti szolgálati bérlakást a Dr. Jánosík Bertalan háziorvosi körzetbe jelentkező
háziorvosnak tartsa fenn.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a
Gyomaendrőd, Népleget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakást Kertész Bettina Békés, Kereszt u. 9. szám alatti lakos
részére utalja ki 2012. július 31. napjáig, de maximum addig, míg nevezett munkaviszonya a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolánál fennáll.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy
engedélyezze a Gyomaendrőd, Népleget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás fürdőszoba linóleumának cseréjét oly
módon, hogy a szükséges járólapokat a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola saját költségvetéséből
biztosítja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégzi a linóleum cseréjét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tótka Sándor olimpiai útjának támogatása
- AZONNALI VÉGREHAJTÁS Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Tótka Sándor 2010. június 25-én a Velence tavi Sukorón megrendezett versenyen megszerezte a jogot az I. Ifjúsági
Olimpián való részvételre.
Az I. Ifjúsági Olimpiát Szingapúrban rendezik meg idén augusztusban. Az olimpiai játékok „fiatalabb” változatának
szánják, hiszen itt a 14-18 év közötti fiatalok versenyeznek.
A Magyar részről 17 sportágban több mint 40 versenyző vesz részt a megmérettetésen. A résztvevők között lesz
Tótka Sándor is, aki serdülőkorúként meggyőző fölénnyel vívta ki a jogot a részvételre. A válogató versenyről egy
női és egy férfi kajakos kvalifikálhatta magát az ifjúsági, ötkarikás játékokra. A kajak-kenus versenyzők Hüttner
Csaba vezetésével augusztus 10-én utaznak el az Ifjúsági Olimpiára, a gyorsasági kajak-kenu versenyeket
augusztus 21-én és 22-én rendezik meg.
Sanyi szingapúri kiutazását és kint tartózkodását fedezi a Magyar Olimpiai Bizottság, de edzője, Kovács Gábor
költségeit sajnos nem.
A Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai szóbeli megkeresés során egyetértettek azzal, hogy a sport alap
tartalékának terhére 300.000 Ft-tal támogatják a kiutazás költségeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Döntési javaslat
"Tótka Sándor"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja a Humánpolitikai
Bizottság döntését, mely szerint Tótka Sándor és edzője Kovács Gábor I. Ifjúsági Olimpián való
részvételét támogatja 300. 000 Ft-tal a 2010. évi sport alap tartalékának terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Hangya Lajosné
Hivatali felelős: Tóth Katalin
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