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támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. januári ülésén tárgyalt első fordulóban a magánerős lakossági út-és közműépítések,
valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatának szükségességéről.
A felülvizsgálatot az alábbi okok indokolták:
1)
A rendelet alapján négy fajta közműépítéshez (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, gázelosztó vezeték,
elektromos hálózat) lehet önkormányzati támogatást igénybe venni. Gyomaendrőd Városa gázelosztó vezetékkel
nagymértékben ellátott település, és évek óta nem érkezett gázelosztó vezeték kiépítésére támogatási igény, ezért
indokolt az e fajta közműépítés támogatásának kivétele a rendelet hatálya alól.
2)
A 2003-ban megalkotott rendelet nagy hangsúlyt fektetett az útépítések támogatására, mert abban az évben
lett elfogadva a város úthálózatának fejlesztési ütemtervét tartalmazó útkoncepció. Mára ez az ütemterv szinte teljes
egészében megvalósult, ezért mostantól indokolt lenne az útépítés mellett a már meglévő utak felújítására is
figyelmet fordítani. Erre való tekintettel javasoljuk az önkormányzati támogatások körébe bevonni az útfelújítást is.
3)
Nem volt egyértelműen szabályozva, hogy mely szerv hatáskörébe tartozik a közműre való utólagos
rácsatlakozás esetén az ehhez való hozzájárulás megadása. Mivel az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének elrendelését a képviselő-testület a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
hatáskörébe utalta, javasoljuk e hatáskör Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra történő
átruházását is.
4)
A 2003-as rendeletben nem volt meghatározva, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, mikor kell kivetni,
és mennyi időn belül kell az érintett ingatlantulajdonosnak megfizetnie. Továbbá az sem volt pontosan
meghatározva, hogy milyen szociális feltételek fennállása esetén lehet kérni, illetve engedélyezni az érdekeltségi
hozzájárulás részletekben történő megfizetését. Erre vonatkozóan a következőket javasoljuk: az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntsön, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül. Az
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére a kivetéstől számított 60 nap álljon rendelkezésre.
Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét (jelenleg 57.000- Ft) nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési
kedvezményben részesülhessen.
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alábbi tervezete.
Tervezet
…/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet
a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt eredeti
jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Gyomaendrőd Város belterülete, külterületi lakott helyei;
b) magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek;
c) Gyomaendrőd Város Településrendezési tervével és az Országos Településrendezési és Építési Követelmények
előírásaival összhangban történő, lakossági kezdeményezésre, lakossági magánerőből önkormányzati támogatással
megvalósuló út- és közműépítésekre, kivéve a városrendezési, fejlesztési okból kijelölt azon területeket, ahol a
korszerűtlen építés a terület rendezését, a meglévő út- és közműhálózat, valamint telekstruktúra megváltoztatását
teszi indokolttá.
Az igények benyújtása, feldolgozása, elbírálása
2. § (1) Önkormányzati támogatással megvalósuló út- és közműépítés az önkormányzat pénzügyi és fejlesztési
terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése alapján szervezhető.
(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út- és közműépítések önkormányzati támogatásának
keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza.
3. § (1) A létesítendő út- vagy közmű mentén található telkek tulajdonosai az Önkormányzattal a kapcsolatot az
általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. Az útépítés vagy útfelújítás megvalósítására irányuló
szándéknyilatkozatot a közös képviselő nyújtja be Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályához (a továbbiakban: Városüzemeltetési Osztály) az erre a célra
rendszeresített űrlapon.
(2) A szándéknyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.
(3) A lakossági magánerős út- és közműépítésekhez benyújtott támogatási igény akkor fogadható be ha a
szervezettség mértéke az érintett területen eléri az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül számított 67%-ot.
(4) A jelentkezést ingatlanonként, társasház esetén lakásonként kell számítani.
(5) Útépítés esetében a jelentkezés lakásegységenként történik.
4. § (1) A következő évi költségvetés terhére figyelembe vehető lakossági igénybejelentéseket tárgy év szeptember
30-i határnapig folyamatosan lehet benyújtani a Városüzemeltetési Osztályra. A határnapot követően benyújtott
igénybejelentések nem vehetők figyelembe.
(2) A beérkezett igények alapján a Városüzemeltetési Osztály az illetékes közmű-üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal
megvizsgáltatja az adott közmű létesítésének, csatlakoztathatóságának feltételeit.
(3) A beérkezett igényekről a Városüzemeltetési Osztály a tárgyév novemberi ülésére tájékoztató anyagot készít
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) részére.
(4) A (3) bekezdésben foglalt tájékoztató anyagnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett beruházás becsült összköltségét,
b) az 1 ingatlanra (lakásra) jutó becsült beruházási költséget,
c) a szervezettségi arányt, az igényelt önkormányzati támogatás összegét.
(5) Az előterjesztett igényeket a Bizottság bírálja el. A bizottsági ülésre meg kell hívni a közös képviselőt és a
területileg illetékes önkormányzati képviselőt. Az elbírálás szempontjai:
a) a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,
b) a részvételi arány,
c) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési, városrendezési szempontok,
d) a vállalt lakossági hozzájárulás mértéke.
5. § (1) A tárgyévi költségvetés elfogadását követő 60 napon belül az érintett ingatlantulajdonosok az út- és
közműépítő közösség megalakulására vonatkozó társulási szerződést kötnek, mellyel egyidejűleg a becsült
beruházási költség alapján számított lakossági hozzájárulás 50%-át a társulás az önkormányzat által kezelt
magánerős út- és közműszámlára befizeti. A részbefizetés teljesítését követően kerül sor a beruházás értékétől
függően a közbeszerzési eljárás, illetve a beszerzési eljárás lefolytatására.
(2) Amennyiben a társulás 60 napon belül nem alakul meg és a befizetés határidőre nem történik meg, a társulás
tárgyévre elveszíti az önkormányzati támogatást.
(3) A beruházás megvalósításához szükséges fennmaradó 50% lakossági hozzájárulást a társulás tagjai a kivitelezői
szerződés megkötéséig fizetik meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott társulási szerződés a rendelet 2. mellékletét képezi.
(5) Önkormányzati támogatásra jogosultnak az a társulás tekinthető, ahol az út- vagy közműépítő közösség
létrehozására vonatkozó társulási szerződést legalább az érintett ingatlantulajdonosok 67 %-a aláírta, melyben
magára a vállalt kötelezettségeket és hozzájárulásokat kötelező érvényűnek tekinti és teljesíti
Az önkormányzati támogatás alapja és mértéke
6. § (1) Önkormányzati támogatás csak lakóház, illetve annak építésére szolgáló telek ivóvízellátását, elektromos
energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez
adható. Útfelújításhoz abban az esetben adható támogatás, amennyiben a megvalósítás teljes szélességű záróréteg
készítésével történik és az önkormányzati közutak kezelőjével a felújítás indokoltsága egyeztetésre kerül, arról
írásban nyilatkozott
(2) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:
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a) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, illetve elosztóvezetékre,
b) szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz gerincvezeték és a bekötővezeték közterületi szakasza,
c) elektromos energiahálózat építésénél az utcai légvezeték vagy földkábel fogyasztói lecsatlakozás nélküli
szakasza,
d) útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap aszfaltréteggel való lezárása,
valamint az utcai csapadékvíz elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől függően - zárt csapadékcsatorna vagy
nyílt árok megépítéséhez,
e) útfelújítás teljes szélességű záróréteg készítésével.
(3) A támogatás mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza a beruházási költség %-ában. Egyedi elbírálást
igénylő esetekben (pl.: féloldalas utcák, az út hálozati funkcióját tekintve nagyobb műszaki tartalommal épülő utak, 2
forgalmi sávos utak, laza beépítettségű utcák) a lakossági hozzájárulás méltányossági alapon történő
csökkentéséről a Képviselő-testület dönt.
Beruházási költség az alábbiak összege:
a) a közmű vagy út rendezési terv szerinti elhelyezéséhez szükséges területek tulajdonjoga megszerzésének (út
céljára történő igénybevétel) költsége,
b) az engedélyezési költségek, illetékek,
c) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út, vagy más közterület hatósági
engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költsége,
d) a közmű-felülvizsgálatok, élőrekötés, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,
e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,
f) a b), c), d), e) pontokban foglalt munkákat terhelő általános forgalmi adó.
g) A tervezés és a hatósági előírásra elkészíttetendő szakvélemény költsége.
(4) Magánerős társulás útján történő elektromos energiahálózat építésénél a szükséges közvilágítási hálózat
kiépítésének költsége a biztosítandó támogatáson felül az önkormányzatot terheli.
(5) Azon esetben, ahol a szennyvízcsatorna kiépítésének feltételei adottak, (gerinchálózatra való csatlakozás
lehetősége) ivóvízvezeték építéséhez támogatás csak akkor adható, ha a társulás vállalja, hogy az ivóvízvezetékkel
egyidejűleg magánerős formában önkormányzati támogatás igénybevételével a szennyvízcsatornát is megépítteti.
(6) Több közmű együttes egy időben történő építése esetén a támogatási arány közművenként 10% ponttal nő.
Vállalkozási alapon történő építési telekalakítások út- közműépítéséhez önkormányzati támogatás nem adható.
Az építési feladat vállalkozásba adása
7. § (1) A nyertes kivitelezővel akkor lehet szerződést kötni, amikor az út-, közműépítő közösség a társulási
szerződést aláírta és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet 100%-a - tehát a lakossági önerő, és az
önkormányzati hozzájárulás - az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
(2) A megvalósítással kapcsolatos beruházói feladatokat a Városüzemeltetési Osztály látja el.
(3) A beruházói feladatok ellátásához (lebonyolítás, műszaki ellenőrzés) a Városüzemeltetési Osztály
közreműködőként külső szervet vehet igénybe.
(4) A Városüzemeltetési Osztály a megvalósítás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart a közös képviselővel, a
beruházás befejezését, üzem/forgalomba behelyezését követő 30 napon belül a közös képviselő útján véglegesen
elszámol az építőközösséggel és gondoskodik az iratok megőrzéséről.
Utólagos rácsatlakozás a közműre
8. § (1) A magánerős közműtársulásban bármely okból részt nem vett ingatlantulajdonos vagy használó utólag a
közműre csak a Bizottság hozzájárulásával köthet rá.
(2) A hozzájárulás feltétele, hogy az utólagos rácsatlakozó egy összegben befizesse a társulás alapításának évében
a társulás tagjai által fizetett 1 ingatlanra eső költségnek az (5) bekezdésben meghatározott szorzószámmal
felszorzott összegét az önkormányzat számlájára.
(3) A társulás tagjai által befizetett 1 ingatlanra eső költséget abban az esetben, ha a társulásban résztvevők
ingatlanjainak közműre történő bekötése a beruházással egy időben elkészült, de az utólag csatlakozni kívánó
ingatlanára nem, mint a hozzájárulásért fizetendő díj alapját 20%-kal csökkentett mértékben kell figyelembe venni.
(4) Az utólagos rácsatlakozási díj megállapításához alkalmazandó szorzók:
a) a közmű üzem behelyezését követő 1 éven belüli rácsatlakozás esetén: 1,3
b) 1-2 év közötti rácsatlakozás esetén: 1,5
c) 2-3 év közötti rácsatlakozás esetén: 1,7
d) 3-5 év közötti rácsatlakozás esetén: 2,0
e) 5 év fölött: 2,5.
(5) Az önkormányzat az utólagos rácsatlakozási díjból származó bevételből az építőközösség részére nem térít
vissza, azt közműfejlesztések támogatására fordítja.
9. § (1) Külön kérelemre az utólagos rácsatlakozáshoz való hozzájárulásért fizetendő összegnek legfeljebb 12 havi
kamatmentes egyenlő részletben való megfizetése engedélyezhető, ha a rácsatlakozni kívánó ingatlantulajdonos
családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, és a
társulás megalakításakor még nem volt az ingatlan tulajdonosa.
(2) A részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmet a Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani, melyhez
csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok másolatát.
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(3) A kérelmet átruházott hatáskörben a Bizottság bírálja el.
Útépítési érdekeltségi hozzájárulás
10. § (1) Azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az
önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt és a
beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában (közvetlenül) érdekeltek útépítési
érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
(2) Az útépítési hozzájárulás mértéke a lakossági magánerőből épült utak esetében az útépítési érdekeltségi
hozzájárulás társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költségének az út forgalomba helyezése és az
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése közötti időszakra számított, a KSH által évente megállapított,
hivatalosan elfogadott inflációs ráta szerinti kamattal növelt összege.
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Bizottság
határozattal dönt, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül.
(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni.
(5) Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesíthető. A
kérelmet a Városüzemeltetési Osztályra kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló
dokumentumok másolatát. A kérelmet átruházott hatáskörben a Bizottság bírálja el.
(6) Hat hónapon túli részletfizetés és az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén az érintett ingatlanra a
tartozás erejéig és fennállásáig az önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be.
Tulajdoni rendelkezések
11. § A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út - közmű tulajdoni helyzetét a
használatbavételtől/forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül rendezni kell.
Záró rendelkezések
12. § (1)Ez a rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, a 33/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, a
19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a ……./2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk, hogy ……………………………… ……utcai……….. /útépítő/közműépítő/ közösséget
kívánunk létrehozni.
Kijelentjük, hogy az építést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk megvalósítani
Név Cím Hozzájárulás Aláírás
……………………. …………………………………… … igen/nem.. …………………
……………………. …………………………………… … …………………
2. melléklet a ……./2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS
út/közmű építő közösség létrehozására
I.
ALAPÍTÁS
1. Alulírottak megállapodnak, hogy Gyomaendrőd, …………………….. utcában …………. hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közúton útalapot és aszfalt záróréteget/közművet készítenek ……….. m2 felületen/ ………… fm-en.
Ennek érdekében az építés során együttműködnek, és az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre
bocsátják, az alábbi finanszírozási formában:
…………. % önkormányzati hozzájárulás
……---……. % önkormányzati útkezelői hozzájárulás
…………. % lakossági hozzájárulás
……---……. % egyéb hozzájárulás: …………-…………..
II.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a és a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint
útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló …../2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet alapján)
1. a.) Az építőközösség a becsült bekerülési költség mértékét összesen bruttó ……………..…. Ft-ban fogadja el. A
kivitelezési szerződésben szereplő tényleges költség bruttó ………..………. Ft, amelyet ingatlan/lakás tulajdonosok
költségarányosan teljesítenek. A becsült lakossági hozzájárulást tagok ingatlanonként/lakásonként bruttó
……...……….. Ft-ban állapítják meg, de a tagok vállalják a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését követően
megállapított bruttó ……………….. Ft tényleges lakossági hozzájárulás megfizetését, útépítés/felújítás esetén a
sarki ingatlanok esetében ezen összeg 50 %-át.
b.) Azok a magán- és jogi személyek, akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út
megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában
(közvetlenül) érdekeltek, útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
c.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozattal hoz döntést.
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d.) Indokolt esetben külön kérelemre az érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes részletben történő
megfizetését a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság engedélyezheti.
2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat szükség esetén közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek eredményeként
a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat köti meg a vállalkozási szerződést, amelyhez a tagok hozzájárulnak és
erre kifejezetten felhatalmazzák az Önkormányzatot.
3. A tagok önálló társulás esetén kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közművet az építési engedélyben foglaltak
szerint építtetik meg.
felelős műszaki vezetőt bíznak meg,
az építési napló vezetését és
a műszaki ellenőri bejegyzéseket végrehajtják.
A műszaki átadást-átvételt követően az elkészült építményt az önkormányzat tulajdonába adják.
4. Amennyiben a közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, átvételre nem kerül.
5. A tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulása előtti, becsült útépítési lakossági hozzájárulást az erre a
célra nyitott önkormányzati alszámlára …………….-ig befizetik. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat a
hozzájárulás összegét beszedje, aki a műszaki átadás-átvételt követően az építőközösségnek beszámol a
költségekről és a pénzeszközök felhasználásáról.
6. Jelen szerződés aláírásával a megvalósítással érintett valamennyi ingatlan/lakás tulajdonosa, használója
nyilatkozik arról, hogy az építőközösségben részt kívánnak-e venni, a megvalósítás ingatlanukra/lakásukra eső
költségének vállalása mellett, avagy nem. A megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt
valamennyi ingatlan tulajdonosának 2/3-os többséget meghaladó aláírása esetén tagok megállapítják, hogy az
összes érintett ingatlantulajdonos - a mellékelt névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült lista
alapján - a hozzájárulás megfizetésére kötelezhető.
III.
MŰKÖDÉS, KÉPVISELET
1. A tagok megállapodnak, hogy az építőközösség ügyeinek vitelével és az építőközösség képviseletével a
Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát bízzák meg.
Az építőközösség döntéseit taggyűlés keretében hozza. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50
%-a jelen van. A taggyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. A taggyűlést a közös
képviselő hívja össze az időpont megjelölésével. A taggyűlést az érdekeltek 25 %-ának megfelelő tag is
összehívhatja, ha a közös képviselő a taggyűlés összehívására irányuló írásos kérelemnek nem tesz eleget.
A nem megfelelő ügyvitel ellen, vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a Ptk.-ban
szabályozottaknak megfelelően döntik el.
2. A tagok a képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől, és
helyette új képviselőt állíthatnak.
3. A felelős műszaki vezető neve, címe, végzettsége (önálló társulásnál)
műszaki vezető: …………………………………
4. Felelős ellenőr: …………………………………….
IV.
MEGSZŰNÉS
1. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség megszűnik
a. ha az építkezés befejeződött,
b. ha a cél megvalósulása nem lehetséges,
c. ha a tagok közös elhatározással az építőközösséget megszüntetik,
2. Az építőközösség megszűnése esetén a meglévő (fel nem használt) anyagi hozzájárulást a tartozások
kiegyenlítése után a megszűnéstől számított 30 napon belül a tagok részére a befizetések arányában vissza kell
fizetni.
3. Megszűnés után az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építés esetében a közművagyon az önkormányzat
tulajdonában marad, a kezelője a Békés Megyei Vízművek Zrt. Elektromos energiahálózat építése esetén a
közművagyon a Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság tulajdonába kerül. Az útépítések esetében az újonnan
épített útszakasz az önkormányzat tulajdonába és az üzemeltetési feladatokat ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft.
kezelésébe kerül.
A szerződés mellékletét képezi az ingatlan/lakás tulajdonosok által aláírt szándéknyilatkozat és a megvalósítással
érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának névsor, házszám és helyrajzi
szám megjelölésével készült listája.
Egyéb, az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak az építőközösségre vonatkozó szabályai az irányadók.
Kelt: Gyomaendrőd, 20. …… . ……. .
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk, hogy ……………………………… ………………….. építőközösség létrehozásáról szóló
TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS-t tudomásul vesszük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelező érvényűnek
fogadjuk el.
Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével óhajtjuk
megvalósítani.
Név Cím Hozzájárulás Aláírás
……………………. …………………………………… …………… …………………
Gyomaendrőd, 20
Várfi András s.k. Dr. Csorba Csaba s.k.
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polgármester jegyző

3. melléklet a ……/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki tartalmakra adható támogatás mértéke a beruházási
költség %-ában a következő:
a) ivóvízvezeték építésnél 20%
b) szennyvízcsatorna építésnél 60%
c) elektromos energiahálózat esetén 20%
d) útépítésnél 80%
e) útfelújításnál 80 %
Hatásvizsgálat:
Az útfelújításokat eddig teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. A rendelet hatályának az útfelújításra
történő kiterjesztése költségmegtakarítást jelenthet az önkormányzat számára, illetve, amennyiben az
önkormányzat ugyanakkora összeget fordít útfelújításra, mint eddig, a lakossági önerő bevonásával ebből a
pénzből a város útjainak nagyobb része újítható fel.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetése és megfizetése határidejének meghatározása, valamint a
részletfizetés engedélyezési feltételeinek pontosítása, kiszámíthatóbbá teszi a jogalkalmazást.

Döntési javaslat
"A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosítja az alábbi törvényi módosítások következtében:
1.
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC.
Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht. 92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
2.
A intézmény vezetője kérte – a mellékletben olvasható kérelme alapján - a Tisztel Képviselő-testülettől, hogy fogadja
el az intézmény alapító okirat módosítását az alábbi jogszabályi változások miatt:
a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosításra került az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantárgyi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet, mely alapján a különböző
művészeti ágakban megváltozott a képzés struktúrája, módosultak a tanszakok és tantárgyak elnevezései.
A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 3.§ (4) és (5) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
A jogszabályi változás következtében változtak az egyes tantárgyak tanításához előírt tanári képzettségek, ezért új
tanszakok bevezetésére van szükség, továbbá a kimenő és felmenő rendszernek megfelelően meg kell jelölni az
alapító okiratban a tanszakok és tantárgyak rendszerét.
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján május 31. napjáig kell a döntését
meghoznia:
„(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú
művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban,… „
3.
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet értelmében az intézmény Pedagógiai Programjának (röviden: PP) módosítását is
el kell végezni. A PP –nak tartalmaznia kell a kimenő és a 2011/2012-es tanévtől beiratkozottakra vonatkozó
tantárgyi illetve vizsga követelményeket.
A PP-t az intézményvezetőnek a nevelőtestület jóváhagyásával 2011. július 1. napjáig kell elkészíteni, majd a
fenntartó szakértői vélemény alapján 2011. augusztusi testületi ülésen fogadhatja el.
4.
A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló …/2011. (…) NEFMI
rendelet tervezetéről kiadott tájékoztató II. pontja alapján:
„II. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet2006. évi
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módosítása vezette be az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárását. A minősítésnek különös
jelentősége van abból a szempontból, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény értelmében csak a minősített alapfokú művészetoktatási intézmények részesülhetnek költségvetési
támogatásban. Az OM rendelet módosításával az alapfokú művészetoktatási intézmények 2011-ben és 2012-ben
lejáró minősítésének érvényessége további egy évvel meghosszabbításra kerül. ”
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006/2007-es tanévben (2007. december 28.-án ) megkapta a
„Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet.
A rendelet tervezet alapján az intézménynek 2012/2013-as tanévben kell az újraminősítési eljárást megindítani.
Az intézmény alapító okiratának illetve PP-nak elfogadását követően a 2011. szeptemberétől nyújtható be az új
tantárgyak (trombita, magánének, jazz-gitár) minősítésére az eljárási kérelem, melynek költségvonzatát a 3/2002. (II.
15.) OM rendelet tartalmazza, mely díjelőleg (78.000 Ft) és díjkiegészítés (statisztikai tanuló létszám, telephely és
művészeti ág) tételekből tevődik össze.
Azért van szükség a tantárgyak minősítésére, mert állami normatíva igénylésének feltétele.
A döntési javaslat részletesen tartalmazza a változásokat. A változást követően a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, az 1. számú mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.
Döntési javaslat
"A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása - felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő – testületének az alábbiakat:
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi XC. Törvény alapján, valamint a 3/2011. (I.
26.) NEFMI rendelet alapján a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 290/1999. (X. 28.) Kt. számú
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §.
És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.4.§-ban
foglaltak szerint a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot
hatályon kívül helyezi.
az alábbiak szerint módosítja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §.
És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot
hatályon kívül helyezi.
2. Az alapító okirat 2. pontja
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2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
Zeneművészeti Ág
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:

- Népzene hangszeres tanszakai.
- Elektroakusztikus zene hangszeres
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen

Tanszakok
Zongora
Hegedű
Fafúvós: furulya,
fuvola
Rézfúvós: trombita,
klarinét,
szaxofon,
kürt,
harsona
Gitár
Tangóharmonika
Citera
Szintetizátor

Maximális létszám - székhelyen
75 fő
20 fő
20 fő
20 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
30 fő
5 fő
5 fő
5 fő
205 fő

Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Képzőművészeti Ág
Kézműves tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Színművészeti Ág
Színjáték tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

az alábbiak szerint módosul

2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai: Zongora
75 fő
Hegedű
20 fő
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- Népzene hangszeres tanszakai.
- Elektroakusztikus zene hangszeres
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen

Fafúvós: furulya,
fuvola
Rézfúvós: trombita,
klarinét,
szaxofon,
kürt,
harsona
Gitár
Tangóharmonika
Citera
Szintetizátor

20 fő
20 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
30 fő
5 fő
5 fő
5 fő
205 fő

Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen

Képzőművészeti Ág
Kézműves tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Színművészeti Ág
Színjáték tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális létszám székhelyen
Furulya
20 fő
Fuvola
20 fő
Fafúvós tanszak
Klarinét
5 fő
Szaxofon
5 fő
Trombita
5 fő
Rézfúvós tanszak
Kürt
5 fő
Klasszikus zene
Harsona
5 fő
Harmonika
5 fő
Akkordikus tanszak
30 fő
Gitár
Billentyűs tanszak
Zongora
75 fő
Vonós tanszak
Hegedű
20 fő
Vokális tanszak
Magánének
20 fő
Népzene
Pengetős tanszak
Citera
5 fő
Jazz-zene
Pengetős tanszak
Jazz-gitár
30 fő
Elektroakusztikus zene
Billentyűs tanszak
Klasszikus szintetizátor
30 fő
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Zeneművészeti ág összesen:

280 fő

Táncművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen

Képző- és Iparművészeti ág
Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra tanszak

100 fő
100 fő

Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág összesen:

400 fő

Szín- és bábművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak

60 fő

3. Az alapító okirat 4. pontja
4./ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009. évben 801313 Alapfokú művészet-oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
¨
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
az alábbiak szerint módosul
4./ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
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4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
¨
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
4. Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szervműködési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
az alábbiak szerint módosul
5./ A költségvetési szervműködési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe

6. Az alapító okirat 7. Pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki
képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

az alábbiak szerint módosul
7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki
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képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

7. Az alapító okirat 15. pontja
15./Az intézmény telephelyei
¨
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti,
színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág:

néptánc tanszak

20 fő
45 fő
40 fő

társastánc tanszak

40 fő

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
¨
Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

40 fő
180 fő
180 fő
20 fő

40 fő
20 fő

az alábbiak szerint módosul
15./Az intézmény telephelyei
¨
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti,
színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon
Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
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20 fő
45 fő

Táncművészeti ág:

néptánc tanszak
társastánc tanszak

40 fő
40 fő

VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:

színjáték tanszak

Táncművészeti ág:

40 fő

néptánc tanszak
társastánc tanszak

180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
¨
Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

20 fő

40 fő
20 fő

8. Az alapító okirat 16. pontja
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
Székhely
Gyomaendrőd
Képzőművészeti ág:
200
Zeneművészeti ág:
205
Táncművészet ág
260
Színművészeti ág:
60
Összesen:
725 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.

Telephelyek
Gyomaendrőd
140
75
760
120
1095 fő

Hunya

Összesen

40
20
60 fő

380
280
1040
180
1780 fő

az alábbiak szerint módosul

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Hunya
Gyomaendrőd
Képzőművészeti ág:
200
140
40
380
Zeneművészeti ág:
205
75
280
Táncművészet ág
260
760
20
1040
Színművészeti ág:
60
120
180
Összesen:

725 fő

1095 fő
15

60 fő

1780 fő

Az intézményben nappali oktatás folyik.

16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Hunya
Gyomaendrőd
Képzőművészeti ág:
400
140
40
580
Zeneművészeti ág:
280
75
355
Táncművészet ág
260
760
20
1040
Színművészeti ág:
60
120
180
Összesen:

1000 fő

1095 fő

60 fő

2155 fő

9. Az alapító okirat 18. pontja
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti út 27. szám
(Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával megkötött
együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.

az alábbiak szerint módosul
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti út 27. szám
(Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával megkötött
együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján utasítja Hevesi-Nagy Anikó
intézményvezetőt, hogy a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átdolgozott Pedagógiai Programját 2011.
július 1. napjáig készítse el és nyújtsa be a fenntartónak a jóváhagyásra.
Valamint 2011. szeptemberében kezdeményezze a minősítési eljárás megindítását a trombita, magánének, jazzgitár tantárgyakra vonatkozóan a fenntartó együttműködésével.
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Határidő: azonnal
1. számú melléklet

Törzsszám: 634410

[1]VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
TERVEZT

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §.
És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján[2] a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot
hatályon kívül helyezi.
[3]1./ A költségvetési szerv neve:
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
[4],
[5]2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai: Zongora
75 fő
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós: trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai.
Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene hangszeres
Szintetizátor
5 fő
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő

Táncművészeti Ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

60 fő

100 fő

100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen
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Képzőművészeti Ág
Kézműves tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Színművészeti Ág
Színjáték tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális létszám székhelyen
Furulya
20 fő
Fuvola
20 fő
Fafúvós tanszak
Klarinét
5 fő
Szaxofon
5 fő
Trombita
5 fő
Rézfúvós tanszak
Kürt
5 fő
Klasszikus zene
Harsona
5 fő
Harmonika
5 fő
Akkordikus tanszak
30 fő
Gitár
Billentyűs tanszak
Zongora
75 fő
Vonós tanszak
Hegedű
20 fő
Vokális tanszak
Magánének
20 fő
Népzene
Pengetős tanszak
Citera
5 fő
Jazz-zene
Pengetős tanszak
Jazz-gitár
30 fő
Elektroakusztikus zene
Billentyűs tanszak
Klasszikus szintetizátor
30 fő
Zeneművészeti ág összesen:
280 fő

Táncművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen

Képző- és Iparművészeti ág
Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra tanszak

100 fő
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100 fő

Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág összesen:

400 fő

Szín- és bábművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak

60 fő

[6]3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
[7],
[8]4./ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
¨
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
¨
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
[9]4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési vállalkozási tevékenységet nem folytat.
[10],
[11]5./ A költségvetési szervműködési köre
Az Intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
[12]6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
[13],
[14]7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki
képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
[15]8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
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10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1986.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Alapfokú művészetoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
[16]15./Az intézmény telephelyei
¨
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti,
színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
20 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
45 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
40 fő
társastánc tanszak
40 fő
VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
Táncművészeti ág:

színjáték tanszak

40 fő

néptánc tanszak
társastánc tanszak

180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
¨
Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

20 fő

40 fő
20 fő
20

[17]16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Hunya
Gyomaendrőd
Képzőművészeti ág:
200
140
40
380
Zeneművészeti ág:
205
75
280
Táncművészet ág
260
760
20
1040
Színművészeti ág:
60
120
180
Összesen:

725 fő

1095 fő

60 fő

1780 fő

16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Hunya
Gyomaendrőd
Képzőművészeti ág:
400
140
40
580
Zeneművészeti ág:
280
75
355
Táncművészet ág
260
760
20
1040
Színművészeti ág:
60
120
180
Összesen:
1000 fő
[18]Az intézményben nappali oktatás folyik.

1095 fő

60 fő

2155 fő

17./Évfolyamok száma
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
[19]18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti út 27. szám
(Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával megkötött
együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.

A kiadvány hiteléül:
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Gyomaendrőd, 2009. május 28.

Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba. s.k.

jegyző

Záradék:
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2011. (V.26.) sz. határozatával 2011. május 26. hatállyal
hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2011. május 26.
Várfi András
polgármester

[1] Módosította a 217/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2007. szeptember 01. napjával
[2] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[3] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[4] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[5] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[6] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[7] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[8] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[9] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[10] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[11] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[12] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[13] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[14] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[15] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[16] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[17] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[18] Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
[19] Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja

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

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kis Bálin Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítására az alábbiak miatt kerül sor:
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2011. áprilisi testületi ülésén úgy határozott, hogy a
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. által üzemeltetett Napsugár óvodák üzemeltetésével kapcsolatosan – az
óvoda fenntartójának kérésére -, megkezdi a tárgyalásokat.
Az óvodai feladatellátás átszervezése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2011. áprilisi
ülésén is tárgyalásra került, mert Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai
feladatellátást a Napsugár Óvodák esetében úgy kívánja megvalósítani, hogy a Napsugár Óvodák Szabadság út 6.
szám alatt lévő telephelyén az óvodai feladatellátást a következő tanévtől, az Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon tagintézményeként, intézményi társulás fenntartásban kívánja megoldani. Valamint a
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Csárdaszálláson lévő óvodai feladat ellátását is a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon intézményéhez kívánja csatolni, a kistérségi feladatok összpontosítása
miatt.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményi feladat ellátásának átszervezéséről,
illetve az ebből adódó átdolgozott dokumentum rendszer elfogadásáról a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás 2011. májusi rendkívüli ülésén fog dönteni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák Fő út 85. szám alatt lévő
telephelyén nem látja el az óvodai feladatellátást a következő tanévtől, a csökkenő gyermek létszám és a szabad
óvodai férőhely kapacitás miatt.
A döntés értelmében, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai feladatellátása, illetve óvodai telephelye
csökkenést jelent. Az intézmény a 2011/2012-es szorgalmi évtől csak Gyomaendrőd város területén lát el óvodai
feladatellátást, ezért az intézmény alapító okiratát módosítani kell.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Csárdaszálláson lévő óvodai feladat ellátásának megszűnése miatt az
intézmény költségvetésének módosítása szükséges.
Kockázat elemzés:
Előnyök:
- a két általános iskola azonos nevelési és oktatási feladatokat biztosítana,
- a városban lévő mind két általános iskolának lenne óvodai feladatellátása, mely az iskolai beiratkozáskor előnyt
jelent, s biztosítva lenne a felmenő rendszer,
- az intézményi társulásban bővül a feladat ellátás, igénybe vehető az alapnormatíván kívül a társulási normatíva,
- az intézményi társulásban lévő csárdaszállási óvodások, feladat ellátását intézményi fenntartásban lévő oktatási
intézmény látná el,
Hátrány:
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodának az óvodás létszáma, a csárdaszállási óvodások létszámával
csökkeni fog.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosítja az alábbi törvényi módosítások következtében:
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht.92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
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tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
A döntési javaslat részletesen tartalmazza a változásokat. A változást követően a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, az 1. számú mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntési javaslat
"A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása - felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő – testületének az alábbiakat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi XC. Törvény alapján valamint a
megváltozott feladatok alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítását megismerte és
elfogadja 2011/2012-es szorgalmi évtől – 2011. szeptember 1 napjától.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 288/1999. (X. 28.)
KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak
szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, valamint a Költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban foglaltak alapján a 2. számú Általános
Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint, határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
az alábbiak szerint módosul
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak
szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2. számú
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
2. Az alapító okirat 4.1.1. pontja
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009 évben 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
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¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
az alábbiak szerint módosul
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
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Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
3. Az alapító okirat 4.1.2. pontja
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
¨
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
¨
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
¨
855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
az alábbiak szerint módosul
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
¨
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
¨
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
¨
855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4. Az alapító okirat 4.1.3. pontja
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
4.1.3.1. Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 2009. évben 801115 Óvodai nevelés
801126 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai
nevelése
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda – Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
¨
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
¨
•851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége;
- autista gyermekek különleges gondozása
az alábbiak szerint módosul
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
¨
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
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¨
851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége;
- autista gyermekek különleges gondozása
5. Az alapító okirat 4.1.3.2. pontja
4.1.3.2. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
az alábbiak szerint módosult
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
6. Az alapító okirat 4.1.3.3. pontja törlésre kerül
4.1.3.3. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
7. Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562920- Egyéb vendéglátás
4.2.2. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 2010 évtől 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
4.2.3. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
4.2.4. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz
az alábbiak szerint módosul
4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562920- Egyéb vendéglátás
4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
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4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz
8. Az alapító okirat 4.3. pontja
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az alapító okirat 5. pontjának első mondata
5./ A költségvetési szervműködési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
az alábbiak szerint módosul
5./ A költségvetési szervműködési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
10. Az alapító okirat 5. pontjában lévő Óvodai nevelés címszó alatt
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor
utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca,
Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
A Százszorszép Óvoda csárdaszállási telephelyén kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község
közigazgatási területe.
az alábbiak szerint módosul
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor
utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca,
Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
11. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerin módosul
7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
12. Az alapító okirat 15. pontja
15./Az intézmény telephelyei
¨
Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
¨
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
¨
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
az alábbiak szerint módosul
15./Az intézmény telephelyei
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¨

Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
¨
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
¨
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
13. Az alapító okirat 16. pontja
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 25 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
az alábbiak szerint módosul
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
14. Az alapító okirat 17. pontja
17./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 3-7 éves kor
az alábbiak szerint módosul
17./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
15. Az alapító okirat 18. pontja
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
az alábbiak szerint módosul
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
Határidő: azonnal
számú melléklet
29

1.
[1],[2]KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
TERVEZET
Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak
szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, [3],[4] foglaltak alapján a 2.
számú Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
[5]1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
[6]2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
[7]3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat szerint a volt 1. számú
Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja.
[8]4./ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
[9]Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
[10]
Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
[11]- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨

852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
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évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
[12]- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
[13]
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
¨
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
¨
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
¨
855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
[14]Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
¨
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
¨
•851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége;
[15]- autista gyermekek különleges gondozása
[16]4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
[17]
[18],[19] 4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562920- Egyéb vendéglátás
[20]4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
[21],[22]
[23],[24]4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
[25]4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
[26], [27]5./ A költségvetési szervműködési köre
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Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező felvételre kijelölt
körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig, Arany János utca végig,
Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig, Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, BajcsyZsilinszky út végig, Balassi Bálint utca végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig,
Béke utca végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca végig,
Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai
Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig,
Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca
végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től és 160-tól
végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató
utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi
János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin
János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca végig,
Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti
utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig,
Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig,
Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca
végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás
király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor János tér
végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti
Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig,
Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi
István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig,
Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig,
Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka
Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig.
[28]Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor
utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca,
Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
[29]6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
[30],[31]7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
[32]8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
[33]A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
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13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
¨
Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
¨
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
[34]
¨
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
[35]16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
¨
[36]
Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
¨
[37]
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
[38]Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
[39]
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 31.
polgármester

Várfi András s.k.
jegyző

Dr. Csorba Csaba s.k.

Záradék:
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/20101(V.26.) sz. határozatát 2011. május 26. hatállyal hagyta
jóvá.
A kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2011. május 26.
P.H.
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polgármester

Várfi András

[1] Módosította a 118/2004. (IV.29.) KT. sz. határozat – névváltozás hatályos 2004. július 01.-től
[2] Módosította a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat III. pontja – hatályos 2007. augusztus 01-től
[3] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[4] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[5] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[6] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[7] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[8] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[9] Módosította a 225/2009. (V.28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[10] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[11] Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 1. pontja
[12] Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 1. pontja
[13] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[14] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[15] Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 2. pontja
[16] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[17] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[18] Módosította a 367/2009. (IX.1.) Gye. Kt. sz. határozata
[19] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[20] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[21] Kiegészítette a 14/2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat 2. pontja
[22] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[23] Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 3. pontja
[24] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[25] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[26] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[27] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[28] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[29] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[30] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[31] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[32] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[33] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[34] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[35] Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[36] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[37] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
[38] Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
[39] Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat .Hatályba lép 2011. szeptember 1..

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

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány képviseletében Nagyné Simon Mária az előterjesztés
mellékletét képező kérelmében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő
épület óvodaként történő további működtetésére benyújtott pályázatát szíveskedjen elfogadni, támogatni. Az
Alapítvány, szülői aláírásokkal is alátámasztotta pályázati kérelmét.
A kérelmet a pályázó 2011. május 12. napján nyújtotta be.
A Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 2011. március 10. napján kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, mely alapján kérte, hogy a Közhasznú Tevékenység Ellátásáról szóló szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez szíveskedjen hozzájárulni.
Továbbá kérte, hogy a szerződések felbontására illetve az óvodák működtetésének befejezésére 2011. szeptember
1. napjától kezdődő időpontot szíveskedjen elfogadni, így 2011. augusztus 31. napjáig vállalja a két óvoda
(Szabadság út 6. sz. és Fő út 85.sz.) szerződés szerinti működtetését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás Képviselő-testület is megtárgyalta a Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. kérelmét és a
testületek támogatták az Kft. által fenntartott Napsugár Óvodák Szabadság út 6. szám alatt lévő épületében az
óvodai feladat ellátás biztosítását, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon óvodai
feladataként.
A Fő út 85. szám alatt lévő óvoda engedélyezett férőhelye 50 fő, melyben jelenleg a 2010/2011-es szorgalmi évben
23 fő gyermek lett beíratva.
A Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel történő tárgyalások során a Szmola Magdolna képviselő
tájékoztatásként elmondta, hogy a dolgozóival a munkaügyi kapcsolatokat lezárja. A Fő út 85. szám alatt lévő óvoda
egységbe nem hirdette meg az óvodai felvételt, és az odajáró gyermekek nagy része a szülők tájékoztatásai alapján,
a Vásártéri Szivárvány Óvodába, illetve a gyermekek lakóhelyéhez közelebbi óvodába kerül beíratásra.
A Vásártéri Szivárvány Óvoda jelenleg 10 szabad férőhely kapacitással működik, és a 2011/2012-es tanévtől 18
gyermek iratkozott be az iskolába. A leírt adatok alapján a szabad férőhelyek száma lehetőséget biztosít a
gyermekek fogadására.
Jelenleg a Fő úti óvodába járó gyermekek után az óvoda 7.670 Ft/fő önkormányzati támogatásban részesül. Ez a
2011-es naptári évben - 23*7.670 Ft*4 hó 705.640 Ft – költségvetési megtakarítást jelent az önkormányzatnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák Fő út 85. szám alatt lévő
épületében az óvodai feladat ellátást nem kívánja ellátni, a csökkenő gyermeklétszám és a szabad óvodai
férőhelyek miatt.
A városában összesen hét intézmény lát el óvodai nevelési feladatokat
- engedélyezett férőhely:
563 fő
- a 2010/2011-es szorgalmi évben beíratott óvodás:
457 fő
- a népesség nyilvántartó rendszer alapján a 3-6 éves korú gyermekek száma: 488 fő
Az adatok alapján megállapítható, hogy jelenleg 106 fő részére van szabad férőhely, melyre 31 fő gyermeket nem
írattak be a 3-6 éves korúak közül.
A pályázat benyújtási időpontját tekintve és az idő rövidsége miatt, a Tisztelt Képviselő-testületnek abban kell
döntenie, hogy meg kívánja –e hirdetni az épületet bérbe adásra.
Az ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés alapján az ingatlan értékesítéséről a
T. Képviselő – testület dönt.
A helyi rendelet és versenyeztetési szabályzat alapján az ingatlanokat nyilvános liciten, versenytárgyaláson kell
hasznosítani.
A Fő út 85. szám alatt lévő épület gyermekek óvodai nevelésére megfelelően van kialakítva.
Az épület adottságai és a pályázati kérelem alapján célszerű lenne az épület bérbe adni, gyermekek óvodai
nevelésre meghatározott feladatellátással.
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A jelenlegi költségvetési helyzet - és a települési költségvetési rendelet megalkotásában irányvonalat adó
költségmegszorítás, költségmegtakarítás nem ad lehetőséget a Csoda-Vár Alapítvány pályázati kérelmében
megfogalmazott önkormányzati támogatásra.
Kockázat elemzés:
a településen működő óvodák többségében van szabad férőhely,
folyamatosan csökken az óvodába beíratott gyermeklétszám,
az új óvodanyitással, romlik a jelenleg működő óvodák gyermek felvételi lehetősége,
a Fő út 85. szám alatt lévő épület állaga romlani fog, ha nem használják.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntési javaslat
"A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő – testületének az alábbiakat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő
épület bérbeadását önkormányzati kiegészítő működési támogatás nélküli, óvodai nevelési célú feladatellátásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntését a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

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

Háziorvosi terület-ellátási szerződések módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Palya József és Dr. Bánki Gyula háziorvosok azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy az
önkormányzattal kötött terület-ellátási szerződést a helyettesítő orvosok személyének változása miatt szíveskedjen
módosítani.
Dr. Palya Józsefet helyettesítő orvos Dr. Jánosik Bertalan helyett Dr. Bánki Gyula és Dr. Macsári Judit lett.
Dr. Bánki Gyulát helyettesítő orvos Dr. Jánosik Bertalan és Dr. Kolozsvári Árpád helyett Dr. Palya József és Dr.
Macsári Judit lett.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése
alapján a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A személyi változás, valamint a
jogszabályi előírás miatt szükséges a szerződések módosítása, mely módosítást a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
1. döntési javaslat
"Háziorvosi terület-ellátási szerződés módosítása - Dr. Palya József"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy Dr. Palya József kérelmének helyt adva, az 1993. június 1. napján
kötött terület-ellátási szerződés módosításához járuljon hozzá. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a szerződés 11. francia bekezdése
kiegészül a helyettesítő orvos megnevezésével, mely szerint a helyettesítést Dr. Bánki Gyula és Dr. Macsári Judit
látja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező szerződést Dr. Palya József háziorvossal kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Háziorvosi terület-ellátási szerződés módosítása - Dr. Bánki Gyula"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy Dr. Bánki Gyula kérelmének helyt adva, az 1993. június 1. napján
kötött terület-ellátási szerződés módosításához járuljon hozzá.A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a szerződés 15. francia bekezdése
kiegészül a helyettesítő orvos megnevezésével, mely szerint a helyettesítést Dr. Palya József és Dr. Macsári Judit
látja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező szerződést Dr. Bánki Gyula háziorvossal kösse meg.

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

Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli: Várfi András polgármester), valamint az
Egészségmegőrző Családorvosi BT. (5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 14/1., képviseli: Dr.
Palya József) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A felek 1993. június 1. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok
személyében változás történt, ezért a szerződés 11. francia bekezdése az alábbiakkal egészül
ki:
1. A helyettesítést végző orvos: Dr. Bánki Gyula és Dr. Macsári Judit.
A felek által Gyomaendrődön 1993. június 1. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései
nem módosulnak.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1997
évi CLIV. Törvény, a 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott
jogszabályok az irányadóak.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezően írták alá.

Gyomaendrőd, 2011. május……..

Várfi András
Polgármester

Egészségmegőrző Családorvosi Bt.
Dr. Palya József

SZERZŐDÉS - Tervezet

Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) valamint
Dr. Bánki Gyula háziorvos (5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A felek 1997. április 29. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok
személyében változás történt, ezért a szerződés 15. francia bekezdése az alábbiakkal egészül
ki:
1. A helyettesítést végző orvos: Dr. Macsári Judit és Dr. Palya József
A felek által Gyomaendrődön 1997. április 29. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései
nem módosulnak.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1997
évi CLIV. Törvény, a 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott
jogszabályok az irányadóak.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezően írták alá.

Gyomaendrőd, 2011. május……..

Várfi András
Polgármester

Dr. Bánki Gyula
háziorvos

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. május 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Paraizs Tamás r. őrnagy őrsparancsnok
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Döntési javaslat
"Rendőrség beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a város
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató, és a rendőrségi beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

39

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. május 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodás megkötése a Szarvasi Rendőrkapitánysággal a közterület
felügyeletről
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben megalkotta a közterületfelögyeletről és a
mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét. A rendelet teljes szövege a település
honlapjáról letölthető. A jogi norma 1.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(3) A felügyeletnek a rendőrséggel történő együttműködése és kölcsönös tájékoztatási feladatainak részletes
szabályait rögzítő együttműködési megállapodás előkészítése, tartalmának meghatározása, döntésre előterjesztése
és hatályosulásának figyelemmel kísérése a polgármester hatásköre.
Mindezekre figyelemmel elkészítettük a megállapodás tervezetét, melyet véleményezésre megküldtünk a Szarvasi
Rendőrkapitányságra.
Az együttműködési megállapodás megkötése esetén a település közterületein javulhat a közbizonság, hatékonyabbá
válhat a település értékeinek megőrzése. A megállapodás megkötése anyagi terhet, sem a Rendőrségre, sem az
Önkormányzatra nem ró, kockázattal nem jár. A feladat ellátásába be kívánjuk kapcsolni a mezei őrszolgálatot,
figyelemmel a lakott külterületekre és az üdülő területek számára. Az Önkormányzat SZMSZ-ban is meghatározott
együttműködési szándék alapján az okirat tervezetben meghatározott rendszeres kapcsolattartás részévé válhatnak
a település közbiztonságában érdekelt bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek is. További előnyként
határozható meg a közterület felügyelet szakmai munkájának javulása.
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás megkötése a Szarvasi Rendőrkapitánysággal a közterület felügyeletről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja az
alábbi együttműködési megállapodást:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Tervezet)
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Várfi András
polgármester, Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. továbbiakban Önkormányzat) valamint a Szarvasi
Rendőrkapitányság képviseli: Oltyán Sándor r. alezredes, Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz. továbbiakban:
Rendőrség) között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos feladatásnak tekinti, hogy hatékonyan
és eredményesen gondoskodjon az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott közbiztonsági
feladatokról. Létrehozta és fenntartja a közterület felügyeletet, a mezei őrszolgálatot, jelentősen támogatja a polgárőr
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egyesületet, továbbá településőröket alkalmaz. Rendszeresen együttműködik a Szarvasi Rendőrkapitánysággal, és
annak Gyomaendrődi Őrsével, azt többször támogatta anyagilag, a rendőri állomány lakhatási feltételeinek
biztosításához bérlőkijelölési jogot alapított. A felek fontosnak tekintik, hogy a település közbiztonságának jelenlegi
állapotát megtartsák, illetve folyamatosan javítsák, a rendelkezésre álló erőforrásaikat hatékonyabban használják ki.
1.)
A felek megállapodnak, hogy a település közbiztonságával kapcsolatos problémákról rendszeresen
megbeszéléseket tartanak, melyre meghívják a polgárőr egyesület elnökét, szükség esetén a katasztrófavédelmi
igazgatóság helyi megbízottját, a mezei őrszolgálat és közterület felügyelet közvetlen vezetéséért felelős személyt, a
köztestületi tűzoltóság parancsnokát. A megbeszélés időpontjául a felek minden negyedév első hónapjának első
hétfőjét határozzák meg. A felek a megbeszélésen határozzák meg, és rögzítik, hogy a negyedév során milyen
kiemelt feladatokat kívánnak közös erővel megoldani, és kiértékelik az eltelt negyedév együttműködését. A
folyamatos kapcsolattartásért felelős személyeket kijelölik, és gondoskodnak olyan munkaszervezésről, hogy
feladatukat képesek legyenek ellátni.
2.) A felek az együttműködésük során fokozott figyelmet fordítanak a település közterületének rendjére, így a
szabálytalan parkolás, önkormányzati utakkal kapcsolatos súlykorlátozások, illetve forgalmi rend betartására. Az
észlelt szabálytalanság esetén haladéktalanul értesítik a hatáskör gyakorlására jogosultat.
3.) A felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden tőlük elvárhatót megtesznek a település éjszakai
nyugalmát veszélyeztető szórakozási szokások visszaszorítása érdekében, mind belterületen, mind külterületen.
Feladatellátásuk során fokozott figyelemmel kezelik a fiatal illetve gyermekkorú személyek alkohol, illetve drog
fogyasztásának megakadályozását, melynek esetleges észlelésekor haladéktalanul jelzéssel élnek a gyámhivatal
felé. Az éjszakai szolgáltatások szervezését lehetőségeikhez mérten összehangolják, melybe bevonják a
polgárőröket.
4.) A felek által külön megállapodásban szabályozott iskola rendőr megnevezésű programban az iskola környékén
lévő átkelőhelyek fokozott ellenőrzésébe a Rendőrség bevonja a közterület felügyelőket, település őröket,
munkájukat, folyamatos tájékoztatással, képzéssel segítik.
5.) A Rendőrség kijelenti, hogy szakmai tanácsadással segíti a közterület felügyelet és polgárőrség munkáját,
melyet a felügyeletet fenntartó köszönettel elfogad.
6.) A felek megállapodnak, hogy az egymásnak adott, a település közbiztonságával kapcsolatos bejelentések,
javaslatok alapján tett intézkedéseikről kölcsönösen legkésőbb az 1.) pontban körülírt időpontban tájékoztatják
egymást, a feladatellátásukat szabályozó jogszabályok által meghatározott, megengedett keretek között.
7.) A felek az együttműködésük keretében a lakott külterületi településrészek, üdülőterületek közbiztonságának
javítása érdekében kijelentik, hogy a területről tudomásukra jutott problémákról soron kívül tájékoztatják egymást,
szükség esetén közös járőrözést végeznek, a Rendőrség irányításával.
8.) A felek megállapodnak, hogy az együttműködésüket a Rendőrség éves beszámolójával egyidejűleg kiértékelik.
A felek az együttműködés megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy azt bármelyik fél indoklás nélkül
írásban azonnali hatállyal felmondhatja. A jelen megállapodás megszűnik, ha két egymást követő alkalommal az 1.)
pontban részletezett megbeszélés azért marad el, mert bármelyik fél a megbeszélésen nem jelenik meg, és
akadályoztatásáról a másik felet nem értesíti.
A felek által az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közterület felügyeletről szóló
1999. évi LXIII tv., továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A felek közös értelmezést követően kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltak akaratukkal mindenben egyező,
annak aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek.

Gyomaendrőd, 2011……………..

Várfi András

Oltyán Sándor
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Polgármester

r. alezredes

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

42

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. május 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Iskola-rendőre program együttműködési megállapodása
Tóth Katalin
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának Közlekedésrendészeti
alosztálya kereste meg Gyomaendrőd Város Jegyzőjét azzal a kéréssel, hogy az általuk küldött együttműködési
megállapodást, mely az iskola rendőre programmal kapcsolatos, aláírásunkat követően küldjünk meg részükre.
A korábbi években az Önkormányzat és az iskolák sem kötöttek a rendőrséggel együttműködési megállapodást
iskola rendőri feladatok ellátására, de a program már évek óta működik, a város iskoláinak mindegyikében, vagyis a
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában Látkóczki László, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában
Dékány Bálint, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában Nyúzó János lát el iskola rendőri feladatokat.
Az együttműködési megállapodás a megkötés esetén nem jár anyagi vonzattal, az iskola rendőrei az eddig
megszokottak szerint végzik majd munkájukat továbbra is, folyamatos kapcsolatot tartanak az intézmények
vezetőivel, az intézményvezetők kérésének megfelelően vesznek részt az oktató-nevelő munka folyamataiban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen, és a határozati javaslat szerint
hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"Iskola- rendőre program együttműködési megállapodása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a Szarvasi
Rendőrkapitánysággal kötendő az „iskola rendőre” programról szóló együttműködési megállapodás aláírásával.

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

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dobó Anita, Hornok Réka
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) működésében, a tagönkormányzatok
képviseleti rendszerében is jelentős változásokat hoztak a 2010 októberében lezajlott helyi önkormányzati
választások. A bekövetkezett személyi és jogszabályi változások, valamint az átstrukturálódott feladat-ellátási és
finanszírozási normatív rendszerek szükségessé tették a Társulás Alapmegállapodásának (továbbiakban:
Megállapodás) felülvizsgálatát és aktualizálását, a Társulás működésének könnyítése, racionalizálása érdekében.
A Megállapodás érdemi tartalmát és egyes rendelkezéseit érintő változásokat a jelenleg hatályos és releváns
jogszabályok, elsődlegesen az önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv), a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.évi CVII. Törvény (továbbiakban: Tc.), a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései tették
szükségessé. A formális, kizárólag adatváltozás miatt bekövetkezett módosításokat a személyi változások, illetve a
feladatellátás átstrukturálódása indokolta. A változtatások részletesen a döntési jvaslatban olvashatóak.
A Megállapodás módosítása alapfeltétele a kistérségi együttműködés törvényességének és a vonatkozó
jogszabályok hatályosulásának.
Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
1./

A Megállapodásban résztvevő felek:
1. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli:
Hamza Zoltán polgármester
Dr. Győri Gabriella jegyző
2. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabcsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli:
Frankó János polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző”
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:
Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző

Az alábbiak szerint módosul:
1.

„Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
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5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli:
Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2.
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli.
Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző”
5.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:
Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
2./
A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 1. pontjában a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulását alkotó települési önkormányzatok neve, székhelye és lakosságszáma:
„ Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 738 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 961 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.
Csabacsüd: 2 042 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 15 144 fő
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 732 fő
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Kardos: 747 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 677 fő
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 490 fő”
Az alábbiak szerint módosul:
„ Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 350 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 867 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.
Csabacsüd: 1 981 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
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Gyomaendrőd: 14 625 fő
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 712 fő
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Kardos: 721 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 444 fő
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 430 fő”
3./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 4. pontja

„4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő- a 2007. évi CVII. Törvény mellékletében
nevesített szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 46 531 fő”
Az alábbiak szerint módosul:
„4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő- a 2007. évi CVII. Törvény mellékletében
nevesített szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 45 136 fő
4./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 5. pontja

„5. A Többcélú Társulás székhelye: Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.”
Az alábbiak szerint módosul:
„5. A Többcélú Társulás székhelye: Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Kossuth u.19.”
5./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 8.; 9.; 10.; 11. pontjai

„8. A Többcélú Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács, melyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanácstagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.
9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Távollétében a Társulást az elnök által kijelölt alelnök
képviseli.
10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű szervezet,
gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése céljából- öttagúPénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre.
Az alábbiak szerint módosulnak:
12. „ A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult
települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két elnökhelyettest választ.
13. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a Társulást az elnök által
kijelölt elnökhelyettes képviseli.
14. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű
szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
15. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése céljából két
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bizottságot, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot és Közoktatási Bizottságot hoz létre, mindkét
bizottság háromtagú, két belső és egy külső tagból áll.
6./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pontja
3.1

Kondoros-Kardos Nevelési- Oktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Feladatai:
- óvodai nevelés
általános iskolai oktatás
bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe. A feladatot ellátó intézmények
neve:
3.1.1 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3.1.2 Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
3.4 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása;
- családsegítés: rendszeres szociális segélyezettek ellátása, adósságkezelési tanácsadás; jogi tanácsadás; utcai
szociális munka, konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat;
- védőnői szolgáltatás; anya-, gyermek-, csecsemő-, és nővédelem; iskola- egészségügyi ellátás
Az alábbiak szerint módosulnak:
3.1

Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Feladatai:
- óvodai nevelés
általános iskolai oktatás
bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe. A feladatot ellátó intézmények
neve:
3.1.1 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3.1.2 Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
3.4
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes
Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
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- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
d) Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat
e) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúsági- és egészségügyi gondozás
7./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4.2. pontja

4.2
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Feladatai:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia, nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
5.2
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Feladatai:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia, nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
8./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4.3.2. pontja

4.3.2. „VARIUS” Alapítvány
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kis Tabán u. 5.
Az alapítvány által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Működési terület: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
4.3.2. Közösségi Misszió
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Székhelye: 5553 kondoros Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Működési terület: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.
9./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 5.2. pontja

5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén 2008. június 30-ig a Békési Kistérség Többcélú Társulásával
kötött megállapodás van hatályban.
Az alábbiak szerint módosul:
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás
van hatályban.
10./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 10. pontja

10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat Szarvas Város Könyvtárával kötött megállapodás alapján látja el a
nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút településeken.
Az alábbiak szerint változik:
10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral kötött megállapodás
alapján látja el a nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút településeken.
11./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 14. pontja

14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a
kistérség civil szervezetivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület munkáját.
Az alábbiak szerint módosul:
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a
kistérség civil szervezetivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület munkáját, amely annak
tevékenységén keresztül ellátja a kistérségi Civil Egyeztető feladatait külön megállapodás alapján.
12./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 15. pontja hatályát veszti.

13./

A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 3. pontja

3.
A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási Megállapodást a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatalnak.
Az alábbiak szerint módosul:
4.
A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási Megállapodást a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.
14./

A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 5. pontja

5.
A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával- december hó 31-i hatállyalmondhatja fel.
A felmondásról szóló- minősített szavazataránnyal meghozott- határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Többcélú Társulással közölni.
6.
A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával- december hó 31-i hatállyalmondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló- minősített többséggel meghozott- határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni.
15./
1.

A Megállapodás Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 1. pontja
A Társulás szervei
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A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács Bizottságai, a Jegyzői Kollégium, Kistérségi
Iroda.
Az alábbiak szerint módosul:
1.

A Társulás szervei

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettesei, a Tanács Bizottságai, Kistérségi Iroda.
16./

A Megállapodás a Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 3.1. pontja

3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két alelnököt választ. Az
elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának
lejártáig szól.
Az alábbiak szerint módosul:
3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két elnökhelyettest választ.
Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri
megbízatásának lejártáig szól.
17./

A Megállapodás a Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 4. pontja

4. Társulás alelnökei (A Társulási Tanács Alelnökei)
4.1 A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos szavazással
alelnököket választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.
4.2 Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
4.3 Az alelnökök megválasztása az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szabályai szerint történik.
Az alábbiak szerint módosul:
4. Társulás alelnökei (A Társulási Tanács Elnökhelyettesei)
4.4 A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos szavazással
elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
4.5 Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
4.6 Az elnökhelyettesek megválasztása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. Törvény szabályi szerint történik.
18./

A Megállapodás a Többcélú Társulás részletes feladatai című V. fejezetének 7. pontja hatályát veszti.

19./

A Megállapodás a Társulási szervek működési szabályai című VI. fejezet 1. pontjának egyes alpontjai

1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az általános
elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.
1.8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
- továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott esetben
1.9. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra az Ötv. Vonatkozó szabályai az
irányadók.
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács
által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a közigazgatási hivatal vezetőjének é s a Társulás
tagjainak.
1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség lakosságszámának több mint
75%-a szükséges
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló- pénzügyi hozzájárulást igénylő- pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
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- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
Az alábbiak szerint módosulnak:
1.7.A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, ill. távolléte esetén a kijelölt
elnökhelyettes hívja össze és vezeti.
1.8.A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
- a társulás tagjai egynegyedének- naprendet tartalmazó- indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül
- helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül
1.9. A Tanács ülése nyilvános.
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett
a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
A Tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács
által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szervnek és a Társulás tagjainak.
1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség lakosságszámának több mint
50%-a szükséges (minősített többség)
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló- pénzügyi hozzájárulást igénylő- pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
20./

A Megállapodás a Társulási szervek működési szabályai című VI. fejezet 2.1. alpontja
2.1. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

Az alábbiak szerint módosul:
2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
21./
A Megállapodás a Társulás tagjának jogai és kötelezettségei című VII. fejezet 1. pontjának és 2.
alpontja
1.1. A Társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a
szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.
1.2. A Társulás tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
Az alábbiak szerint módosul:
1.
A társulás tagjainak jogai
1.1 Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatinak meghatározásában, a szervezeti és működési
szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.
1.2 Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
22./
6.4

A Megállapodás a Társulás pénzügyi,- vagyoni alapja című VIII. fejezet 6.4. alpontja
Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre.
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Tagjait a Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata:a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési szervek belső
ellenőrzési rendszerének felügyelete.
Az alábbiak szerint módosul:
6.4

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata:a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési szervek belső
ellenőrzési rendszerének felügyelete.
23./

A Megállapodás Kapcsolat és együttműködési rendszer című IX. fejezet 2. pontja

2.
A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt
gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel.
Az alábbiak szerint módosul:
2.
A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt
gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel, civilekkel.

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

Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj odaítélő
munkacsoportjának létrehozása
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete154/2007. (V. 31.) Gye. Kt. számú határozatával
Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj alapításáról döntött:
· - A díj az általános iskola valamint a középiskolás korosztályban kerül kiosztásra az alábbi korcsoportos bontásban:
I. korcsoport alsó tagozat - 6-10 évesek
II. korcsoport felső tagozat 5-6 osztálya - 11-12 évesek
III. korcsoport felső tagozat 7-8 osztálya - 13-14 évesek
IV. korcsoport középiskola 9-10 osztálya - 15-16 évesek
V. korcsoport középiskola 11-12 osztálya - 17-18 évesek.
· - J elölt lehet az,
- akinek tanulmányi eredménye általános iskolában kitűnő vagy jeles, középiskolában 4,5 tanulmányi átlagot eléri.
- továbbá egy vagy több sportágban képviseli iskoláját megyei Országos Diákolimpia-i és a vele közösen szervezett
szakszövetségi feljutásos versenyeken.
· Gyomaendrőd Város általános iskolái és középiskolái tanévenként, korcsoportonként 3-3 tanulót terjeszthet fel a
díjra az adott év május 15-ig, az érettségiző tanulók esetében a felterjesztési határidő: április 15.
· Az iskolák által jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott bizottság választja ki. A bizottság fenntartja
magának a jogot, hogy alkalmas jelölt hiányában, az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjat nem osztja
ki.
· A díjak átadására az iskolák tanévzáró ünnepségén - végzős diákok esetében a ballagáson - kerül sor.
· A díj kupa, vagy emlékplakett, melyre a díjazott neve valamint „Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ
(tanév)” gravírozás szerepelne.
Ezen határozat II. pontjában Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a díj odaítélésének
megállapítására egy bizottság létrehozásáról is döntött. A bizottság elnökének Csányi István alpolgármester urat, a
bizottság tagjainak Szabó Balázsné képviselő asszonyt és Izsó Csaba képviselő urat választotta meg.
2010 októberétől az új ciklusát kezdő testület megváltozott személyi összetételére, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló törvénynek való megfelelés érdekében célszerű lenne a döntési mechanizmust is
átgondolni és adott esetben a jelenlegi testület tagjai közül megválasztani a munkacsoport tagjait.
A kitüntetés jellegére (kizárólag a közoktatásban résztvevő tanulók iskolai teljesítményét honorálja) továbbá az
adományozás kritériumrendszerére, illetve a felterjesztési szabályokra figyelemmel (egy intézményi, pedagógiai és
szakmai előszűrőn keresztül jut el az adományozási javaslat az önkormányzathoz) indokolt a döntési hatáskörök és
szabályok újragondolása. A döntési hatáskört célszerű lenne a polgármesterre átruházni azzal, hogy a testületi
kontroll érvényesítése valamint a kollektív döntéshozatal előnyeinek elősegítése érdekében a polgármesteri
döntéséhozatalban az SZMSZ 11/A. § (2) bekezdésében nevesített Bizottság Elnöki Munkacsoport működne közre.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj odaítélő munkacsoportjának létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 154/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozatot (a
továbbiakban: határozat) a következők szerint módosítja:
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I.
A határozat I. pontjából „Az iskolák által jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott bizottság választja ki. A
bizottság fenntartja magának a jogot, hogy alkalmas jelölt hiányában, az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó
sportoló díjat nem osztja ki” szövegrész hatályát veszti
II.
A határozat II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„II. a) Az iskolák által javasolt diákok díjazásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A polgármester a
döntése előtt kikéri a 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 11/A. § (2) bekezdésében nevesített Bizottság Elnöki
Munkacsoport véleményét.”
b) Alkalmas jelölt hiányában az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjak adományozásától a
döntéshozók - indokolás nélkül - eltekinthetnek.”

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

Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása révén Öregszőlőben, a város tanyás településrészén egy olyan
közösségi épületet hozhatunk létre az EMVA támogatásával, ahol
sokrétű szolgáltatásnyújtással javíthatunk az itt élők életminőségén,
esélyegyenlőséget teremthetünk az Öregszőlőben élők számára,
valamint az IKSZT kialakítása révén megállíthatjuk az öregszőlői településrész várostól való leszakadását, a
településrészek kapcsolata erősödhet is.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 2008. évi IKSZT címbirtokosi pályázatának megvalósíthatósági tervében
alapvető szempontként emeltük ki, hogy az öregszőlői településrészt ki kell mozdítanunk az elkülönülésből,
támogató lépéseket kell megvalósítanunk a szolgáltatások bevezetésével az itt élő családok hátrányainak
kompenzálása és esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. A 2009. évi pályázat során az IKSZT helyszínének
kialakítására, eszközbeszerzésre, működtetésre lehetett támogatást igényelni, amelyen az alábbiakra nyert
támogatást az alapítvány:
214,5 m2-es épület felépítése az IKSZT helyszín megvalósítására;
5+1 férőhelyes parkoló, telken belüli kiszolgáló út, járda és térburkolat építése a kisléptékű infrastruktúra
keretein belül;
Az IKSZT működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (bútorok, konyhai eszközök, informatikai
eszközök);
Személyi és működési fedezet igénylése (a működtetési időszakban);
Egyéb költségek.
Az építési beruházásra egyszerű eljárásban közbeszerzést bonyolított le az alapítvány megbízásából a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. A vállalkozói szerződést megkötötte a kivitelező és az alapítvány, a munkaterület átadása megtörtént.
A beruházás műszaki ellenőre a Trisius Kft. képviseletében Jacsek György.
Elkészült az alapozás, lábazat, teherhordó- és válaszfalak, födém. A tetőszerkezet ácsolását megkezdte a kivitelező,
a külső alapvakolat kész van. Az építkezés a kivitelező tájékoztatása alapján 2011. május végére várhatóan eléri az
50%-os készültségi fokot.
A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete 2011. április 28-án értesítette
önkormányzatunkat, hogy 2011. május 5-én 11.00 órától helyszíni építésfelügyeleti ellenőrzést tartanak az IKSZT
építésével kapcsolatosan. A beruházásban résztvevők kiértesítése után az ellenőrzésre mind a kivitelező, mind a
műszaki ellenőr, mind a Közbeszerzési Csoport előkészítette a kért iratokat, dokumentumokat, és azt a helyszínen
az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. A megbízott építésfelügyelő többnyire rendben találta a terveket,
szerződéseket, az építkezés folyamatát, az eddig elkészült munkákat megfelelőnek ítélte, néhány iratot kért
hiánypótlásként.
A támogatás elszámolása utófinanszírozású, csak teljesített és kifizetett számlák nyújthatók be a kifizetési
kérelemmel. Évente 4 alkalommal nyílik kifizetési időszak, de legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
Az első kifizetési kérelmünket 2011. júliusban tervezzük benyújtani.
Az idősek klubjával közös fedett előtérrel, de külön bejárattal csatlakozik a bővítmény, így az idősek nyugalmának
zavarása nélkül működhet a közösségi tér. Az IKSZT megvalósulási helyszín maximális befogadó képessége 45 fő.
Az IKSZT épületében irodai szolgáltatásra, tanácsadásra, kiscsoportos képzésekre, csoportfoglalkozásokra lesz
lehetőség, a melléklet szerinti kialakítandó helyiségekben. A működtetése alatt szakmai segítséggel végzett munka
során az alábbi szolgáltatások, és azokhoz kapcsolódó programok lesznek elérhetők:
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1.
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési
folyamatkövetése – ifjúsági információs pont működtetése;

folyamatok

generálása

és

2.

Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;

3.

Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése;

4.

Közösségi internet hozzáférés biztosítása;

5.

Közművelődési programok szervezése;

6.

Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.

7.

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;

8.

Helyszín biztosítása civil szervezetek számára;

9.

Egészségfejlesztési programok;

10. Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (Közháló végpont)
11. Üzlethelység kialakítása a helyi vállalkozások támogatása érdekében.
A szolgáltatások révén várhatóan az itt élő aktív korúak információhoz jutása egyszerűbb és könnyebb lesz, többen
vesznek részt a különböző képzéseken, elterjed az egészségtudatos magatartás. A működtetési, üzemeltetési
kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 éves időtartam alatt áll fenn. Az IKSZT
címbirtokos a teljes időszakra vonatkozóan köteles:
minden év január 31-ig éves programtervet készíteni, amelynek kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
1. közösségi programok megnevezése;
2. ezek besorolása szolgáltatás- és programtípusba;
3. a program célja, tervezett időpontja, résztvevők tervezett létszáma
a programterv teljesítéséről nyilvántartást vezetni a megvalósulást követő 5 munkanapon belül –
programonként, folyamatosan;
Az IKSZT működtetése alatt az itt dolgozóknak rendkívül sokrétű feladatot kell ellátniuk. A kötelezően és
opcionálisan vállalt szolgáltatások figyelembe vételével az IKSZT munkatársak foglalkoztatásának irányítását a
beruházói munkacsoport szerint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolához lenne célszerű alárendelni
háromoldalú megállapodás keretében (önkormányzat–alapítvány–iskola), hiszen az oktatási intézmény közvetlen
kapcsolatban áll az egyik legfőbb célcsoporttal, a fiatalokkal, az intézményvezető kezdetektől részt vesz a pályázat
előkészítésében, megvalósításában, valamint az iskola rendelkezik gazdasági-szervezeti háttérrel a foglalkoztatás
hozzárendelése esetén.
A gördülékeny működtetés érdekében a beruházói munkacsoport felveszi a kapcsolatot a város intézményeivel,
milyen szakmai programokkal tudnak hozzájárulni az IKSZT működtetéséhez a jövőben. Megkeresés és egyeztetés
után pedig együttműködési megállapodásokat készít elő a szervezetekkel, amelyekről augusztusban tájékoztatjuk a
Képviselő-testületet.
Kérem a tisztelt véleményező bizottságot az összefoglaló tájékoztató elfogadására.
Döntési javaslat
"Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az IKSZT beruházásról szóló összefoglaló tájékoztatót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. május 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség internetes honlapján (eacea.ec.europa.eu) idén is
pályázati felhívást tett közzé testvérvárosi, „lakossági” találkozók megszervezésére, mely alapján közvetlenül az
Európai Unió Bizottságától lehet támogatást igényelni.
A lakossági találkozók fő célja, hogy a városok, és így azok lakói között támogassák az aktív együttműködést és a
baráti viszonyt.
A pályázatnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
a rendezvényt EU tagállamban, vagy tagjelölt országban kell lebonyolítani,
városonként vagy településenként legalább 5 résztvevőt kell delegálni,
egy-egy város küldöttségében nem lehetnek többségben helyi önkormányzati képviselők vagy települési
tisztségviselők
aktív helyi szintű polgári részvétel megvalósítása
A polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári
szerepvállalás fejlődéséhez
A résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése
Előnyt élveznek továbbá:
a több, mint két testvérváros részvételével zajló programok,
az új EU tagállamok területéről érkező csoportok,
elsősorban a fiatalok részvételével zajló találkozók,
hátrányos helyzetű csoportok bevonása
A pályázatok támogatásáról a bíráló bizottság az adatlap hiánytalan kitöltése mellett a pályázó önkormányzat által
összeállított program alapján dönt.
A 2011. október 1. és 2012. június 30. között megszervezett programok esetén a benyújtási határidő 2011. június 1.
A pályázatot angol nyelven kell benyújtani közvetlenül Brüsszelbe, az Európai Unió Bizottságához.
A találkozó tervezett időpontja: 2011.december 01. – 04.
A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk, Nagyenyed, Schöneck, Pilzno és Vrútky város küldötteit látjuk
vendégül a rendezvényen. A találkozó a 2011. évi XIV. Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna, a Szaloncukor Kupa
keretében kerülne megrendezésre. A rendezvényen egyrészt az idelátogató testvérvárosi gyermek futballisták
Szaloncukor Kupán való részvételére kerülne sor, ugyanakkor az „Önkéntesség Magyarországon” című téma
kapcsán kerülne sor egy tanácskozás megszervezésére a hivatali delegációk számára.
Minden településről 12 fő fiatalt hívunk meg (+ 2 fő kísérőt) a Szalonculor Kupára, illetve 3 fő felnőtt delegáltat a
hivatalos tanácskozásra, melynek központi témája a „Önkéntesség Magyarországon” lesz. Az érkezés december 1jén csütörtökön lenne, 2-án tartanánk meg a konferenciát, 3-án kerülne megrendezésre a Szaloncukor Kupa, majd
4-én pedig a hazautazás. December 3-án este egy ünnepség keretében vendégül látnánk a testvérvárosainkból
érkezőket és mindazokat a gyomaendrődi állampolgárokat, akik a hosszú évek folyamán segítettek nekünk
elmélyíteni és megerősíteni a testvérvárosi kapcsolatainkat, megszervezni programjainkat, gondolva itt sportolókra,
diákokra, tanárokra, tolmácsokra.
Az Ügynökség által kiírt pályázat keretében igényelhető támogatás fix összegű, a részt vevők számától és a
találkozó napjainak számától függ, kötelező mértékű saját erő biztosítására nincs szükség.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési költségként maximum 9.000
euró összeget kaphat ( május 11-i állapot szerint: 1 €=264,02 Ft-tal számolva ez összesen 2.376.180 Ft).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
58

Döntési javaslat
"Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a 2011. december 01 –
december 04. között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1.)
a)
b)
c)
d)

Összefoglaló
Projekt megnevezése: Testvérvárosi találkozó szervezése
Pályázat megnevezése: Partnerstädte Treffen
Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt műszaki ismertetése: Testvérvárosi találkozó szervezése a XIV. Nemzetközi Gyermek
Ladbarúgó Torna- Szaloncukor Kupa rendezvényre, valamint az „Önkéntesség a sportéletben” c.
tanácskozásra

e)

A projekt költsége és forrásösszetétele:

Gyomaendrőd

Költségek
Szervezési ktg.
Maximum 9.000 €

Támogatás (100 %)
Max 9.000 €

2. Projektgazda bemutatása
a. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Célunk a testvérvárosainkkal kialakított
kapcsolat fenntartása, erősítése.
b. A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata minden évben szervez testvérvárosaink számára közös
rendezvényeket, melyek egyrészt településünk egyes programjainak kísérőrendezvényeként jelennek
meg, másrészt gazdasági-társadalmi jelentőségűek, lehetőséget nyújtanak új közösségi vagy magán
kapcsolatok kialakítására, illetve a meglévő kötődések elmélyítésére.
c. Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, Intézményfelügyeleti Iroda,
Humánpolitikai Osztály
2.) Projekt háttere
a. Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér):
Városunk rendszeresen szervez testvérvárosi programokat, melyeknek részben gazdasági, részben
társadalmi kötődésűek, érintik a hivatali és a civil szférát is.
b. Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás.
3.) Fejlesztési igény megalapozása
a. Helyzetértékelés: Városunk minden évben szervez testvérvárosi programokat a kapcsolatok életben
tartása, elmélyítése érdekében, mely programok általában valamelyik városi rendezvényünkhöz
kapcsolódnak. A Európai Unió által meghirdetett pályázat lehetőséget teremt arra, hogy színvonalas,
sokrétű rendezvény keretei között szervezzük meg az idei találkozót, tapasztalatokat cseréljünk külföldi
partnereinkkel, illetve új kapcsolatokat építsünk ki.
b. Projekt célkitűzései: Szorosabb testvérvárosi kapcsolat kialakítása, színvonalas programok szervezése
c. Célcsoport bemutatása: Gyomaendrőd Város sportszerető lakossága, valamint testvérvárosaink
delegációi
4.) Megoldási változatok ismertetése
a. Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
b. Változatok meghatározása:
„0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
Nem valósul meg a program, nem kerül sor újabb találkozó megszervezésére.
- „A” változat: Testvérvárosi találkozó megrendezése a 2011. évi XIV. Nemzetközi Gyermek
Ladbarúgó Torna- Szaloncukor Kupa rendezvényen külföldi ifjúsági futball csoportok részvétele/
„Önkéntesség a sportéletben” c. Európai Uniós téma keretében tanácskozás szervezése
c. Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat
5.)

Megvalósítási javaslat leírása
a.
Tartalom: A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk küldötteit látjuk vendégül a
rendezvényen. Az rendezvények egyrészt az idelátogató testvérvárosi ifjúsági futball csoportok
játékára kerülne sor, ugyanakkor a „Önkéntesség a sportéletben” című téma kapcsán kerülne sor egy
tanácskozás megszervezésére a hivatali delegáció számára.

b.
c.

Ütemezés:

előkészítés:
megvalósítás:

2011. szeptember, október hó
2011. december 01. – 04.

d.
Hatások és eredmények:
Testvérvárosi kapcsolataink tovább mélyülnek, társadalmi elégedettség nő.
6.) Pénzügyi elemzés
a. A tevékenység pénzügyi besorolása: nem jövedelemtermelő
b. Költségek meghatározása:
- Működési költségek:
9.000 €
- Megítélhető támogatási összeg:
9.000 €
7.) Kockázat elemzés:
A találkozó megszervezésével tovább erősíthetjük testvérvárosainkkal kialakított kapcsolatunkat,
ugyanakkor a projekt megvalósítása anyagi haszonnal nem jár. Pénzügyi kockázatot esetlegesen a
jelenlegi országos pénzügyi helyzethez kapcsolódó árfolyamkockázat jelenhet, hiszen a megítélt
támogatás euróban érkezik, és az akkori EUR/HUF árfolyam határozza meg a támogatás Forintban
meghatározott értékét. Az Önkormányzatnak csak abban az esetben kell saját erőt biztosítani a projekt
megvalósításához, ha a megítélt támogatás (Ft-ban) nem fedezi a program költségeit.
8.) Kommunikációs terv:
- a program közzététele a város internetes oldalán, a Szaloncukor Kupa hirdetése, a városi lapokban
cikk közzététele a találkozóra vonatkozóan

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. május 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Endrődiek Baráti Körének kérése
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Endrődiek Baráti Köre 2011. április 21-én érkezett levelében kéréssel fordult Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Ebben a levélben leírják, hogy tervezik egy emléktábla elhelyezését az
Endrődi volt Tanácsháza falára, melyet a kommunizmus üldözötteinek emlékére állítanának. A tábla állításához kéri
a Kör a testület engedélyét, jóváhagyását. Az emléktáblát az október 23-i ünnepségen tervezik leleplezni.
A levél az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslat szerint
hozza meg döntését.

Döntési javaslat
"Az Endrődiek Baráti Körének kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete támogatja az Endrődiek Baráti Körének kérését, melyben a kommunizmus
üldözötteinek emléktábla állítását kérik.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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