ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2011. szeptember 29.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2011. 09. 29-i ülésre

468/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003 (XI.13) Kt rendelet módosítása első
fordulós tárgyalása
Határidő: 2010. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata jelen testületi ülés
napirendjei között szerepel.
159/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati tualjdonú ingatlanon az Insula Bau Kft. által megvalósítandó
"Kaland és Élménypark" -hoz támogatás adás
Határidő: 2011. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 1243
hrsz.-ú, az előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton megjelölt, Dévaványa irányába
vezető főútvonallal bezárólag, a Semmelweis utca, a 1244 hrsz.-ú Pavilon
vendéglátó egység telekhatárának szélességében, a 1243/2 hrsz-ú teniszpálya
kivételével az Erzsébet - ligetben lévő 1,3818 hektár területrészen az Insula Bau Kft.
által megvalósítandó "Kaland és Élménypark" -hoz támogatását adta.
A pályázati eljárás még nem zárult le.
321/2011. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmérés a Kör utcai és a Kenderáztató utcai járdák állapotáról
Határidő: 2011. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
A Kör utca és a Kenderáztató utca járdafelújítási munkáiról szóló tájékoztatás, a
tervezett munkák költségvetése az augusztusi testületi ülésre beterjesztésre került.
327/2011. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ugari és Kocsorhegyi utak részleges felújításának támogatása

Határidő: 2011. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
A földutak karbantartási munkáit elvégeztettük.
366/2011. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata
Határidő: 2011. 08. 25., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2011. augusztus 25.
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet felülvizsgálatához, a
Képviselő-testület által meghatározott módosítási igények döntéséhez szükséges
számítások, kockázatelemzések megtörténtek, azok a 2011. augusztus 25-i
Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerültek.
369/2011. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Előzetes hatástanulmány készíttetése alternatív energiaforrásra
Határidő: 2011. 08. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
Az augusztusi testületi ülésre előterjesztésre került az intézmények véleményével az
épületek hasznosításának tervezete, a testület elfogadta az energiaracionalizálás
ütemtervét.
385/2011. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztség 2011. május 2.-i
átadás - átvételéről
Határidő: 2011. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 26.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Liget Fürdő Kft. 2011. május 2.-i
ügyvezetői beosztás átadás átvételről készített beszámolót elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete tájékoztatást kért a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. könyvelési feladatainak átadás - átvételéről jelentés formájában, melynek
ki kell térnie arra, hogy a 2010. év decemberi időszakot terhelő energia költségek a
2010. évi beszámolóban hogyan jelentkeztek.
A társaság ügyvezetője által közöltek alapján a tájékoztatás 2011. szeptember 26.-ig
készül el. A tájékoztatás része lesz annak a beszámolónak, amely a társaság
pénzügyi helyzetét, illetve 2011. december 31.-ig a működéshez szükséges
önkormányzati támogatási igényt mutatja be
396/2011. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kecsegés zugi Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
Határidő: 2011. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegés zugi Tájvédelmi Egyesület
(Gyomaendrőd, Petőfi u. 60/1. ) és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a

Gyomaendrődi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár területű Kecsegés zugi holtág
haszonbérletére 2000. február 1. napján létrejött haszonbérleti szerződés 5.
pontjának módosítására javaslatot tett. Az Egyesület a válaszában több ponton
észrevételt, illetve javaslatokat tett a szerződés módosítására. A javaslatok szakmai
vizsgálata folyik. Az egyeztetéseket követően a szerződés módosítás újből be lesz
terjesztve a T. Képviselő - testület elé.
426/2011. (VII. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ivóvíz-minőség javító program- KEOP pályázat benyújtása
Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
Az ivóvízminőség-javító pályázatot a Közép-Békési Ivóvízminsőg-javító
Önkormányzati Társulás benyújtotta.
436/2011. (VII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belvízvédelmi Önkormányzat Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Határidő: 2011. 07. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
A Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás megállapodása megkötésre, aláírásra
került.
452/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szennyvíztisztító telep fejlesztésére pályázat benyújtása
Határidő: 2011. 09. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
A szennyvíz tisztító telep fejlesztésére vonatkozó pályázatot, a pályázati önerő
biztosítását jelen testületi ülés tárgyalja.
456/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kezességvállalás Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételár visszafizetési kötelezettségére
Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 23.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Peschak Immobilien Kft. 2004-ben szerződést
kötöttek egy az Ipari Parkban lévő terület adásvétele tárgyában. A vevő Peschak Kft.
az adásvételi szerződésben vállalta, hogy a megvásárolt területen legkésőbb 2006.
végére felépít és üzembehelyez egy üzemcsarnokot. Tekintettel arra, hogy ennek a
kötelezettségének nem tett eleget, a Gyomaszolg Kft. elállt a szerződéstől, és kérte a
Békés Megyei Bíróságtól az elállás jogszerűségének megállapítását, valamint az
eredeti állapot helyreállítását. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a
Gyomaszolg Kft-nek vissza kell fizetnie a Peschak Kft. részére a vételárat.
2011. augusztusi ülésén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy kezességet vállal a
vételár visszafizetésére (13.401.250-Ft), amennyiben a bíróság által megállapított

határidőre a Gyomaszolg Kft. nem tudja azt teljesíteni.
A per 2011. szeptember 1-jén folytatódott. A felek bejelentették az eljárás
szünetelésére vonatkozó közös kérelmüket. Ezt a jogszabályok 6 hónapi időtartamra
teszik lehetővé. Ennyi idő áll a felek rendelkezésére, hogy megegyezzenek.
Amennyiben ez nem sikerül, a Gyomaszolg Kft. kérni fogja az eljárás folytatását.
502/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Együttműködési megállapodás - Ivóvízminőség-javító programban
Határidő: 2011. 08. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. szeptember 22.
Az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Megáálapodása aláírásra került.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetését a 4/2011.
(II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

A költségvetési főösszeg 32.443.- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások közé a 2011. július 31.-i normatíva
lemondás és pótigénylés 7.256 E Ft-os összege, mely magába foglalja a 7.471 E Ft plusz normatíva
igényünket a az Őszi Napsugár Idősek Otthonában az emeltszintű férőhelyek normál színtűvé történő
átminősítésével kapcsolatban, továbbá az alapfokú oktatásban jelentkező tanulói létszámváltozásból adódó
215 E Ft-os visszafizetési kötelezettséget.
A felhalmozási célú bevételekből átcsoportosításra került a Belvíz VII. beruházáshoz kapcsolódóan 22.977 E
Ft összegű támogatás, mely összeg a támogatás tényleges átutalását és a Kincstár értesítését követően
kerülhet a központosított támogatások közé.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációjára biztosított összeg.
A polgármesteri, a sport- és rendezvény alap felhasznált részének a kivezetése megtörtént a megfelelő
kiadás nemekre.
A tartalékból kivezetésre került a védelmi övezet perrel kapcsolatos telekvásárlás és perköltség összege.
A környezetvédelmi alap 4.885.- E Ft összegben felhasználásra került.
A kötvény terhére a vállalkozási alapból 10.000 E Ft összegű kölcsön nyújtása történt.
A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban
3.747 E Ft összeg felhasználása történt, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra
kerültek.
A 426/2011. (VIII.27.) Gye. Kt. határozat alapján a kötvény terhére elkülönítésre került az ivóvízminőség
javítási program 29.541 E Ft saját erejének összege, mely a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás KEOP 1.3.0 kódszámú pályázatához kapcsolódik.
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a logopédiai ellátás vállalkozóval történő foglalkoztatása miatt a
személyi juttatásokból és járulékokból átcsoportosításra került 441 E Ft összeg a dologi kiadások közé.
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézménynél beépítésre került a Halászléfőző
verseny 2011. évi költségeinek és bevételeinek előirányzata, mellyel egyidejűleg a rendezvényalapból
kivezetésre került 600 E Ft, az ÁFA visszaigénylés 485 E Ft-os összege, továbbá a városi rendezvényekre
elkülönített összegből 100 E Ft. A rendezvény összes költségének és az ÁFA rendezésének lekönyvelése
után válik lehetővé az összes kiadás előirányzatának tényleges meghatározása.
A tartalékból kivezetésre került a megfelelő költség nemekre a Kner Imre Nyomda Múzeum nyári nyitva
tartására biztosított 733 E Ft.
A Magtárlaposi és az Endrődi úti szociális bérlakások lakbérbevétele szolgál fedezetéül a lakások külső
hőszigetelési munkáinak költségeire, mely a pótmunkákkal együtt 9.675 E Ft-ba került..
Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek
kerültek beépítésre.

Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
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által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti
költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
A nyári hónapokban az önkormányzat az idegenforgalom növelése érdekében biztosította a megfelelő forrást a
különböző szórakoztatási és kulturális rendezvények lebonyolításához, a színvonalas rendezvények
megszervezésével nemcsak a hazai, hanem a külföldi idelátogatók, turisták számára is.
Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása
állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. A
megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a kötvényforrás
felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja a T. Képviselő testületnek a költségvetési rendelet
tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2011. (………..) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában
szereplő bevételek főösszege 4.261.602.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.512.697.-E Ft-ra változik, részletezve a 3.
mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 80.660.-E Ft-ra módosul, részletezve
a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 863.010.- E Ft-ra, ezen
belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 418.566.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás
30.781.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 413.663 E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5.
melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 805.235.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6.
melléklet tartalmazza.
6.§ Az ÖR. 11. §-a szerinti engedélyezett létszám a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 2011.
szeptember 1.-től 2 fő pedagógus létszámmal csökken, és az óvodai feladatellátásnál államháztartási körön kívüli
feladatátvétel miatt 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő oktatást segítő dolgozóval nő, melyet a 13. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Indoklás
A 2011. évi költségvetésről szóló
4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§
A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
II. módosított előirányzat
III. módosított előirányzat
változás

4 026 207
4 229 159
4 261 602
32 443

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
Költségvetési támogatások
1.
Normatív állami hozzájárulás
7256
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
-390
3.
Központosított támogatás
22977
4.
Címzett- és céltámogatások
5.
TEKI támogatás
6.
Céljellegű decentralizált támogatás
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
1516
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
1.
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
2.
Átengedett központi adók
1.
SZJA helyben maradó része
2.
SZJA jöv.kül.mérséklése
3.
SZJA normatív módon elosztott
4.
Gépjármű adó
5.
Termőföld bérbeadása
3.
Különféle bírságok
4.
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbe
3736
1.
2.
Mezőőri járulék bevétele
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
926
610
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értéke
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
Oktatási ágazat
4.
Kis Bálint Általános Iskola
1.
Saját bevétel
291
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
6842
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
5.
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
1.
Saját bevétel
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
6.
Kner Imre Gimnázium
1.
Saját bevétel
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
1

7.

Városi Egészségügyi Intézmény
1.
2.
3.
4.

8.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Gondozási Központ

1.
2.
3.
4.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
10.

10.
11.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal
Családsegítő Szolgálat
Saját bevétel (pályázatok)
Átvett pénzeszköz műk c.
Felh.célú bev.(pályázatok)
Előző évi pénzmaradvány
Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Zene- és Művészeti Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
665
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
0
Átvett pénzeszköz műk c.
1 436
Felhalm.célú bevétel
-13 422
Előző évi pénzmaradvány
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.
Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V
Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

32 443
2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Eredeti előirányzat
983 892
259 481 671 651 438 210
6 160
II. Módosított előirányzat
993 063
261 771 763 867 457 654
6 498
III. Módosított előirányzat
999 690
263 419 783 801 459 289
6 498
Változás
6 627
1 648 19 934
1 635
0
4. cím Kis Bálint Általános Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Fürdő belépő
512
Nyári foglalkoztató tábor
84
20
137
Átcsoportosítás IPR pály.
50
14
-64
TÁMOP 3.4.3. pály. felhaszn.
4 571
1 092
723
Közcélúak foglalkoztatása
344
46
Szegedi Tud.Egy.szerződés
39
11
Átadott raktárkészlet ÁFA-ja
75
Július 31.-i norm.lemondás miatt
-314
-85
Útravaló ösztöndíj
85
Változás
4 774
1 098
1 468
0
0
5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Fürdő belépő
87
Óvodai feladatellátás2011.09.01.
1282
396
661
Átadott raktárkészlet ÁFA-ja
232

Csárdaszállás telephely

Változás

1 282

396

980

0

6. cím Kner Imre Gimnázium
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Fürdő belépő
709

Változás

0

0

709

0

Összesen
2 359 394
2 482 853
2 512 697
29 844
Összesen
512
241
0
6 386
390
50
75
-399
85
7 340

Összesen
87
2 339
232
0
0
0
0
0
0
0
0
2 658

Összesen
709
0
0
0
0
709

7. cím Egészségügyi Int.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

8. cím Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
konyhai fejl. átcsoportosítás
358
Adomány felhasználása-Vitéz Váry József
2000
Átvett konyhai készlet rendezése
-1344
Változás

0

0

1014

0

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
logopédiai feladat miatti átcsop.
-347
-94
441
Változás

-347

-94

441
3

0

Összesen
0
0
0
0
0
0

Összesen
358
2000
-1344
0
0
1014

Összesen
0
0
0
0

9. cím 2. alcím Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Halfőző verseny kiadásai
1850
Hősök napja
75

Változás

0

0

1925

9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat
Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi

0

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
1850
75
0
0
0
0
1925

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

02100010 Erdőgazdálkodás
Változás
0
36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
10 589
0
10 589

0

10 589

védelmi övezet per

Változás
52211010 Helyi közutak üzemeltetése

0

0

10 589

0

Változás
42110010 Útépítés

0

0

0

0

Változás
0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

0

0

0

Változás

0

0

0

0

4

0

0
0
0
0
0
0
0

68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Változás
0
0
68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0
0
0

Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

0

0

0

0
0

Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
841116 kisebbségi képv.választás

0

0

Változás
84112412 Építéshatóság

0

0

0

0

Változás
0
84112610 Igazgatási tevékenység
bérkompenzáció
1 194
polg.alap felosztása
31
rendezvényalapól-besenyszegi gyereknapra

0

0

0

0
0

0

1 516
40
100
96
0
0
1 752
0
0
0

322
9
100
96

március 15. ünnepség

Változás
84112611 Okmányiroda

1 225

0

331

196

Változás
0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

0

Változás
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140310 Városgazdálkodás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0
0

Változás
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
focisták tám-Nagyenyed
Változás
84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0
0

0

0

0

167
167

167
167

Változás
84242111 Mezőőri szolgálat

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás

0

0

0

5

0

0

84242112 Településőrök

Változás

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

-922
153
-769

0

-922
153
-769

0

0
0
0

0

84253110 Polgárvédelmi tev.

Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem

Változás
85101150 Óvodai nevelés

0

0

0

0

0

Óvodai feladatátcsop.

úszásoktatás
Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.

0

0

0

Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

0

Változás
88211110 Rendszeres szoc.segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0
0

Változás
0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0
0

Változás
88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

6

0

88212410 RK gyermekvédelmi tám.

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Változás
88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

0
0
0

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88993510 Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

0
0

Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

Változás
0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
polg.alap felosztása

0

0

0

0
0

Változás
0
89044110 Közcélú támogatás
átcsop.Kis Bálint Ált.Iskolában f
-307
Változás
-307
89044210 Közhasznú foglalkoztatás

0

0

30

-83
-83

0

0

-390
-390

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

Változás
89044310 Közmunka

0

Változás
0
91042210 Védett természeti értékek megőrzése

0

30

Változás
8520211 ált.iskolai okt.

0

0

0

0

Változás
91050210 Közműv.int.működtetése

0

0

0

0

0

30
0
0
30

0

0
0

0

0
0
0

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás
93120410 Diáksport

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás

0

0

0

7

93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
úszóedzés tanulók

1681

Változás
93291110 Fürdő
úszásoktatás
Változás
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás
rendezvényalap felh.
Kner Múzeum üzemeltetéséhez t.

0

0

1681

0

1681
0
0
1681

0

0

198
198

407
407

605
605

1800

Változás

0

0

1800
733
0
2533

0

0
0
0
0
0

733
0

733

1800

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Változás
0
0
0
88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)

0

Változás
0
0
0
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev-Szonda múzeumi referens

0

Változás
96030210 Temetkezés

0

Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Összesen:

918

248

13 397

1 635

0

16 198

Polg.Hiv. összesen:

571

154

15 763

1 635

0

18 123

6 627
6 627

1 648
1 648

19 934
19 934

1 635
1 635

0
0

29 844
29 844

Változás

Mindösszesen:

8

4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
II. Módosított előirányzat
III. Módosított előirányzat
változás
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

69 015
75 439
80 660
5 221
Alcím neve

Előirányzat neve

Változás

Kis Bálint Ált.Isk.

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi Intézmény

4.
8.

Térségi Szoc. Gond. Központ
Adományból épületfelújítás

10.

4 500

Polgármesteri Hivatal
3
6.
4

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.

4.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka

Felújítás változás összesen:

721

5 221

9

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
375 587
10 728
II. Módosított ei.
394 831
14 759
III. Módosított ei.
418 566
30 781
Változás
23 735
16 022
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

Felhalm. egyéb kiadásai
403 663
403 663
413 663
10 000

Alcím neve

Előirányzat neve

Összesen
789 978
813 253
863 010
49 757
Változás

Kis Bálint Általános Iskola

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

8.

Térségi Gondozási Központ
konyhai fejlesztés

-358

Városi Zeneiskola

Határ Győző Városi Könyvtár
11.

Polgármesteri Hivatal
Védelmi övezet per területvásárlás
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés
Informatikai beruházások
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó
Föld és egyéb ingatlan vásárlása
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése
Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása

16 062
1 594
1 090
117
1 536
3 425
269

Fejlesztési kiadás összesen:
10.
Térségi Szociális Gondozási Központ
Beköltözési hj. Visszafizetése ÁK.
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Környezetvéd.alap felhasználása
Otthonteremtési támogatás

23 735

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

16 022

11.

8 482
4 885
2 655

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Vállalkozásfejlesztési alapból támog.

4.

10 000

9.
Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

10 000

Felhalmozási kiadás összesen:

49 757

10

6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat

807 820

II. Módosított előirányzat
III. Módosított előirányzat
Változás

857 614
805 235
-52 379

Cím Alcím Előir.
Alcím neve
Előirányzat neve
Cím neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Rendezvények alapja
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás)
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése
Normatíva pótigény júl.31. 184
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)
Környezetvédelmi alap
Kötvény fel nem használt része- váll.fejl.alap felhaszn, KEPO-1.3.0 pály
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Normatíva pótigény júl.31. 184
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály.
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Egyéb általános tartalék(külter vízrend.94,inform90,hiv.mosdó117)
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:
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Változás

-70
-2 771
-485
-167
-1 385
-500
-3 747
768
440
-733

-8 650
-26 651
-1 500
-1 000
-3 000
-39 541
-611
-256
-410
29 541
-43 428
-52 078
-301
-52 379
-52 379

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
1.-3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
4.-6.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
1.
1.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2011. évi terv

Költségvetési támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás

698 101
10 792
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

Módosított
előirányzat II.

Módosított
előirányzat III.

708 893

698 357
143 838
8 935
0
0
0
6 325
7 231
864 686

705 613
143 448
31 912
0
0
0
6 325
8 747
896 045

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500

93 874
322 500

93 874
322 500

82 000

82 000

Mezőőri járulék bevétele
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
855 874
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
20 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei-állampap
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
20 000
Költségvetési bevételek összesen:
1 584 767
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
11 363
Átvett pénzeszköz működési cé
1 594
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
0
12 957
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
3 969
Átvett pénzeszköz műk c.
6 663
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
0
10 632
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
11 137
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
11 137
Oktatási ágazat összesen:
34 726
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
3 654
Átvett pénzeszköz műk c.
133 211
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
136 865
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
206 218
Átvett pénzeszköz műk c.
17 416
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
223 634
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel

10 000
855 874

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500
0
93 874
322 500
0
82 000
0
0
0
3 736
10 000
859 610

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
SZJA normatív módon elosztott
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele

1

20 000

0
20 000
1 740 560

20 926
610
0
0
21 536
1 777 191

11 493
4 536

11 784
11 378
0

16 029

23 162

3 969
5 744

3 969
5 744
0

9 713

9 713

11 137
713
962

11 137
713
962

12 812
38 554

12 812
45 687

3 654
133 211

3 654
133 211
0

136 865

136 865

206 218
0

206 218
0
0

206 218

206 218

0

2. melléklet
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.-7.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Átvett pénzeszköz műk c.
12 674
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 674
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
1 410
Átvett pénzeszköz műk c.
1 397
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
2 807
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
3 252
Átvett pénzeszköz műk c.
586
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
3 838
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
10 753
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
10 753
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
1 258
Műk.c.pe.átvét.
566
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség összesen:
1 824
Német Kisebbség
Saját bevétel
100
Műk.c.pe.átvét.
566
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség összesen:
666
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
139 958
Átvett pénzeszköz műk c.
330 045
Felhalm.célú bevétel
236 427
Előző évi pénzmaradvány
706 430
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes
Polg.Hiv. összesen:
Saját bevétel
156 731
Átvett pénzeszköz műk c.
345 834
Felhalm.célú bevétel
236 427
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal összesen:
738 992

1.
2.
11.
12.
13.
14.

12 674
1 410
2 165

3 575
3 252
586

3 838
12 753
250

13 003
780
566

1 346

1 410
2 165
0
0
3 575
3 252
586
0
0
3 838
13 418
250
0
0
13 668
780
566
0
0
1 346

666
213 192
274 497
192 922

213 192
275 933
179 500

680 611

668 625

231 487
291 304
192 922

232 152
292 740
179 500

715 713

704 392

4 500
600
2 000
4 338

2 731 422

1 000
12 438
0
2 850 348

4 500
600
2 000
4 338
0
1 000
12 438
0
2 882 791

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
55 984
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 322 827
Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 378 811
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
Hitelfelvétel összesen
Önkormányzat bevétele mindösszesen
4 110 233

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 229 159

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 261 602

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
Belvíz kölcsön visszafizetés
2 000
4 338
Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
1 000
Közköltséges temetés visszatér
Kölcsönök visszatérülése összesen:
12 438

2

100
566

12 674
0
0
12 674

100
566
0
0
666

Önkormányzat bevétel összesen
11.

12 674

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2011. évi
terv

Módosított
előirányzat II.

Módosított
előirányzat III.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
22 866
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1 333
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
735
Német Kisebbségi Önkormányzat
304
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
20 494
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
22 866
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1 271 919
Térségi Humánsegítő Szolgálat
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
Német Kisebbségi Önkormányzat
0
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
1 271 919
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
1 271 919
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen
1 294 785

3

3 742
3 422
2 629
14 009
271
31 911
509

3 742
3 422
2 629
14 009
271
31 911
509

1 333

1 333

735
304
29 030
55 984

735
304
29 030
55 984

5 529

5 529
0
1 317 298
0
0
0
0
0
0
1 317 298
1 322 827
1 378 811

1 317 298
0
0
0
0
0
0
1 317 298
1 322 827
1 378 811

2/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Cí
Megn
m Alcím
Cím Alcím Előir.
ev.
nev neve
szám szám szám
e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2011. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1800
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
Adatszolgáltatás
30
Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b
250
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 153
Gondozási díj bevétel
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
27 375
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
Egyéb bevételek
2 000
2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
13 000
Kamatbevétel kötvény
50 000
Árfolyamnyereség
ÁFA bevétel-befizetendő
12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag
ÁFA ford.adó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Saját bevétel összesen:
139 958
Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
Rendszeres segély átvett pénz
249 808
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
Közmunka tám. Munkaügyi Központtól
Közcélú munkavégzők támog.-95 %
69 416
323
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
Létszámleépítés támogatása
1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
1 297
Kistérségi normatíva szociális
Képviselő választás támogatása
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.
0
2010. évben be nem folyt támog.
3 782
Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján
Települési önkormányzatoktól átvett pe.
2011. évi népszámlálás
Előző évi költs.vet.kieg., visszatér.
Előző évi állami tám. Rendezése
Térs.szoc.gond.k. támogatása-SZOC-IBL-09-253
Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel

4

Módosított
Módosított
előirányzat II. előirányzat III.

1800

1800

100
30
250

100
30
250

1 153

1 153

8 140
64 827

8 140
64 827

1 813
2 000
2 000

1 813
2 000
2 000

13 000
50 000

13 000
50 000

21 297

21 297

26 782

26 782

20 000
213 192

20 000
213 192

75
133 625
3 600

75
134 015
3 600

52 553
323

52 182
323

1 200
3 719
1 297
9 196
543
8 220

1 200
3 719
1 297
9 196
543
8 220

2 000
52 675
143

2 000
52 675
143

1 417

2/c. melléklet

9.

9.

7.

3.

Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
329 501
Támogatásértékű műk.bevétel össz
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
544
OFA-tól átvett pe.
Váll.tól átvett pe.
544
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü
330 045
Műk.célú pénzeszközátvétel összes
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Térségi sz.gond.központ pály.pe.
Városi örökség pály.
375
67 745
Kerékpárút ép.pályázat2
77 459
Belvízrendezés VII.ütem
20 230
IKSZT beruh. 2011. évb
2010.évben be nem folyt tám.(akadály
165 809
Támogatásértékű felhalmozási bev.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj.
1 485
10 000
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj
1 000
Útépítési hozzájárulás (előző év
Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll
Otthonteremtési támogatás
Rek.alap bev. Vízmű
45 000
13 133
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.
70 618
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív
236 427
Felh.célú pénzeszközátvétel összes

7.

5

269 169

270 605

544

544

4 784
5 328
274 497

4 784
5 328
275 933

205
375
67 745
77 459
20 230
1 200
167 214

205
375
67 745
54 482
20 230
1 200
144 237

1 575
10 000
1 000

1 575
10 000
1 000
6 900
2 655
0
13 133
35 263
179 500

0
13 133
25 708
192 922

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2010. évi terv
Előirányzat neve
előirányzat II. előirányzat III.
szám szám szám neve neve
4.-6.
Oktatási ágazat
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
155 043
158 308
163 082
2.
Munkaadót terhelő jár.
41 646
42 480
43 578
3.
Dologi kiadás
43 542
50 529
51 997
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
2 860
2 860
2 860
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös
243 091
254 177
261 517
5.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
136 967
140 132
141 414
2.
Munkaadót terhelő jár.
37 198
38 052
38 448
3.
Dologi kiadás
38 615
46 897
47 877
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
3 300
3 300
3 300
5.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss
216 080
228 381
231 039
6.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
99 040
100 133
100 133
2.
Munkaadót terhelő jár.
26 650
26 844
26 844
3.
Dologi kiadás
26 041
29 632
30 341
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
338
338
6.
3.
Kner Imre Gimnázium összes
151 731
156 947
157 656
4.-6.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
391 050
398 573
404 629
2.
Munkaadót terhelő jár.
105 494
107 376
108 870
3.
Dologi kiadás
108 198
127 058
130 215
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 498
6 498
6.
Oktatási ágazat összesen:
610 902
639 505
650 212
7.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
65 281
65 551
65 551
2.
Munkaadót terhelő jár.
15 812
15 885
15 885
3.
Dologi kiadás
61 757
75 766
75 766
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
7.
Városi Egészségügyi Intézmény öss
142 850
157 202
157 202
8.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
207 863
209 244
209 244
2.
Munkaadót terhelő jár.
55 772
56 102
56 102
3.
Dologi kiadás
193 721
194 037
195 051
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
8.
Térségi Szoc.Gondozási Központ ös
457 356
459 383
460 397
9.
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Személyi juttatás
26 145
26 145
25 798
2.
Munkaadót terhelő jár.
6 983
6 983
6 889
3.
Dologi kiadás
5 882
5 882
6 323
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
1.
Térségi Humánsegítő Szolgál
39 010
39 010
39 010
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
13 161
13 161
13 161
2.
Munkaadót terhelő jár.
3 489
3 489
3 489
3.
Dologi kiadás
6 860
7 628
7 628
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
2.
Városi Könyvtár összesen:
23 510
24 278
24 278
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
30 266
30 266
30 266
2.
Munkaadót terhelő jár.
7 972
7 972
7 972
3.
Dologi kiadás
9 343
9 343
9 343
4.
Pénzeszköz átadás
0
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5.

Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss
47 581
47 581
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
16 552
16 552
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 469
4 469
3.
Dologi kiadás
14 540
19 681
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és T
35 561
40 702
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
631
845
4.
Pénzeszköz átadás
1 928
1 236
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
2 559
2 081
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
58
58
2.
Munkaadót terhelő jár.
14
14
3.
Dologi kiadás
898
898
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
970
970
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
233 516
233 513
2.
Munkaadót terhelő jár.
59 476
59 481
3.
Dologi kiadás
269 821
322 729
4.
Pénzeszköz átadás
436 282
456 418
5.
Ellátottak juttatása
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb
999 095
1 072 141
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
319 698
319 695
2.
Munkaadót terhelő jár.
82 403
82 408
3.
Dologi kiadás
307 975
367 006
4.
Pénzeszköz átadás
438 210
457 654
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 148 286
1 226 763
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
983 892
993 063
2.
Munkaadót terhelő jár.
259 481
261 771
3.
Dologi kiadás
671 651
763 867
4.
Pénzeszköz átad., egyé
438 210
457 654
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 498
Működési kiadások mindösszesen:
2 359 394
2 482 853
3.
4.
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0
47 581
16 552
4 469
21 606
0
0
42 627
0
0
845
1 236
0
2 081
58
14
898
0
0
970
234 431
59 729
336 126
458 053
1 088 339
320 266
82 562
382 769
459 289
0
1 244 886
999 690
263 419
783 801
459 289
6 498
2 512 697
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Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.
36000010
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
52211010
1.
2.
3.

42110010
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
68200110
1.
2.
3.
4.
68200210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111610
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
Előirányzat
2011. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
előirányzat II. előirányzat III.
neve
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
0
1 800
1 800
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
1 800
1 800
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás (Kam
5 232
5 232
5 232
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
5 232
5 232
5 232
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
8 800
15 300
25 889
Pénzeszköz átad.,
13 974
13 974
13 974
Összesen:
22 774
29 274
39 863
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
4 000
6 625
6 625
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen
4 000
6 625
6 625
Útépítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
20 782
20 782
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
20 782
20 782
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
6 000
6 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
6 000
6 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
1 950
1 950
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
1 950
1 950
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
15 214
15 214
15 214
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
15 214
15 214
15 214
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
27 000
27 000
27 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
27 000
27 000
27 000
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
9 767
8 241
8 241
Munkaadót terhelő
2 540
2 143
2 143
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen
12 307
10 384
10 384
Kisebbségi Képviselőválasztás
Személyi juttatás
15
15
Munkaadót terhelő jár.
4
4
Dologi kiadás
3
3
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
22
22
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi
juttatás
319
319
8
Szakfel.
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2.
3.
4.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

81
121

Személyi juttatás
5 694
Munkaadót terhelő
1 447
Dologi kiadás
997
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 138

5 694
1 447
997

Személyi juttatás
6 242
Munkaadót terhelő
1 549
Dologi kiadás
145
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
7 936

6 242
1 549
145

6 242
1 549
145
0

7 936

7 936

123 365
30 860
112 742
3 000
269 967

124 293
31 110
117 117
3 040
275 560

125 518
31 441
117 313
3 040
277 312

Személyi juttatás
7 871
Munkaadót terhelő
1 944
Dologi kiadás
3 911
Pénze. átad., egyéb tám.
13 726

7 871
1 944
3 911

7 871
1 944
3 911
0
13 726

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyé
Összesen:
Okmányiroda

84112611
1.
2.
3.

Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.
84190690
1.
2.
3.
4.
84140210
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
3 693
Munkaadót terhelő
924
Dologi kiadás
10 542
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
15 159
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:
0
Finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
34 000
0
Pénze. átad., egyé
Összesen:
34 000
Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
13 138
Pénze. átad., egyé
13 872
Összesen:
27 010
Vállalkozói iroda
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
882
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
882
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
2 603
Munkaadót terhelő
612
Dologi kiadás
97
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
3 312
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521

8 138

13 726
3 693
924
10 542

81
121
0
521
5 694
1 447
997
0
8 138

15 159

3 693
924
10 542
0
15 159

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

34 000
0
34 000

0
0
34 000
0
34 000

0
14 350
13 872
28 222

0
0
14 350
13 872
28 222

0
882
0
882

0
0
882
0
882

385
385

0
0
0
552
552

2 603
612
97
0
3 312

2 603
612
97
0
3 312
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84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

9 955
2 146
2 951
0
15 052

9 955
2 146
2 951
0
15 052

9 955
2 146
2 951
0
15 052

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

593
160

593
160

0
753

0
753

593
160
0
0
753

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

216
58
1 000
0
1 274

227
58
1 132
0
1 417

227
58
1 132
0
1 417

20 325
20 325

0
0
20 325
0
20 325

33 995
33 995

0
0
0
33 226
33 226

7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

0
0
8 000
0
8 000

0
0
8 000
0
8 000

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
7 000
7 000

0
0
0
7 000
7 000

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.
86210250
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 000

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
33 995
Összesen:
33 995
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
8 000
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
8 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
120
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
120
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
180 533
Összesen:
180 533
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
4 330
Összesen:
4 330
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
43 371
Összesen:
43 371
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 000
Összesen:
7 000
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88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
8 581

0
8 581

35 754
Összesen:
44 335
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
11 020
Összesen:
11 020
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
1 800
Összesen:
1 800
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 400
Összesen:
7 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 000
Összesen:
3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 000
Összesen:
4 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 516
Összesen:
3 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
9 000
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 375
Összesen:
3 375
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 500
Összesen:
3 500

35 754
44 335
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0
0
0
0
0
0

0
8 581
0
35 754
44 335
0
0
0
0
0

11 020
11 020

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
7 400
7 400

0
0
0
7 400
7 400

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0

4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
3 516
3 516

0
0
0
3 516
3 516

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
3 500
3 500

0
0
0
3 500
3 500
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88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

88993510
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88994250
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
89044110
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
91042210
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
0
0
8 522
8 522

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közcélú támogatás
Személyi juttatás
62 924
Munkaadót terhelő
8 495
Dologi kiadás
3 809
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
75 228
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Védett természeti értékek megőrzése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Alapfokú oktatás -ált.iskola
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Közműv. Int.működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
12

0
0
0
8 522
8 522
0
0
0
0
0

0
0
0
8 522

8 522
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
5 155
5 155

0
0
0
5 185

5 185

62 924
8 495
3 809

62 617
8 412
3 809
0

75 228

74 838

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 000
2 000

0
0
0
2 000
2 000

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

250
67
683
0
1 000

250
67
683
0
1 000

3/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8531211
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
33 000
Összesen:
33 000
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Szakközépiskolai okt.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
593
Munkaadót terhelő
160
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
753
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
3 241
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 241

1.
2.
4.
Összesen:
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

0
0
0
0
0
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
233 516
Munkaadót terhel
59 476
Dologi kiadás
269 821
Pénzeszköz átad.
436 282
Polg.Hiv.igazg.és egyéb
999 095
999 095
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Pénzeszköz átad.,

13

12 556
12 556

0
0
1 681
12 556
14 237

0
0
0
33 000
33 000

0
0
198
33 407
33 605

0
0
400
400

0
0
1 133
1 800
2 933

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

593
160
0
753

593
160
0
0
753

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
3 241
3 241

0
0
3 241
0
3 241

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

233 513
59 481
322 729
456 418
1 072 141
1 072 141

234 431
59 729
336 126
458 053
1 088 339
1 088 339

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

6.

Módosított
Előirányzat neve

2011. évi terv előirányzat

II.

Módosított
előirányzat III.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

4.
5.

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

0

0

0

5.
6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium

0

0

0

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-keríté
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Adományból épületfelújítás
Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár

0

0

0

2 000

0
4 500
6 500

0

0

0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0
0

0
0

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött
2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás
17 515
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk
45 000
Sportcsarnok felújítása
4 500
Csónakház felújítása
Népliget u.iskola ép.kazánh.felúj.
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr.
Opel Combo autógáz beszerelés

0

0

2 000
17 155
45 000
4 500
4 784

2 000
17 155
45 000
4 500
4 784

4.-6.
7.

6.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

6.
1.
1.
2.
6.
2.
4.
6.
3.
7.

7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen
9.
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen
Felújítási kiadás mindösszesen:

14

69 015
69 015
69 015

721

73 439
73 439
75 439

74 160
74 160
80 660

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat
előirányzat III.
II.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

6.
6.
4.-6.

7.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 529
3 529

3 529
3 529

4 200

3 842

4 200
4 200

4 200
7 729

3 842
7 371

0
0

0
0

0

Kner Imre Gimnázium
Pénzmaradványból digitális tananyag
Kner Imre Gimnázium összesen:
0
Oktatási ágazat összesen:
0
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
0
Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés
4 200
adományból épület felújítás

1.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár

7.

0

7.
2.
3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

3.
4.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0

0

0

4.
5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

0
0

0

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

0

0

0

6.
7.

Német Kisebbség összesen:
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj.
Magtárlaposi lakásvásárlás
Ipari Park telekvásárlás
Kerékpárút végszámlája
Kerékpárút műszaki ell.díja
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság
Városi örökség zárás
Belterületi útépítés
Kerékpárút terv
IKSZT ber.2011.évi kiadása
Út-és parkoló tervek készítése
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv
Belvíz VII. ütem
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz
Fő út Bajcsy út környezetrendezés
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Csónakkikötő
Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése

0

0

0

32 174
26 200
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450
6 250

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450
9 675

15

88 669
5 000
1 500
1 100

5. melléklet
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése
Védelmi övezet per területvásárlás
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés
Informatikai beruházások
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó
Föld és egyéb ingatlan vásárlása
Szennyvíztisztító telep elvi engedély
Sportcsarnok felúj

264

269

Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása

7.
9.

7.
8.

9.
7.
8.

Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

371 387
371 387

387 102
387 102

411 195
411 195

Fejlesztési kiadás összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Beköltözési hj.visszafizetés ÁK.

375 587

394 831

418 566

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

8 482

7 443
7 443

7 443
7 443

7 443
7 443

1 485
1 800

1 485
0
4 000
1 831

1 485
0
4 000
1 831
4 885
2 655

3 285

7 316

14 856

10 728

14 759

30 781

53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó

Közmű 15 % visszatérítés
Környezetvéd.alap felhasználása
Otthonteremtési támogatás
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.
9.
7.
9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés
Vállalkozásfejlesztési alapból támog.

9.

9.
7.

264
16 062
1 594
1 090
117
1 536

Kölcsönök nyújtása összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

16

3 333

10 000

3 333

3 333

13 333

223 500
176 830

223 500
176 830

223 500
176 830

400 330

400 330

400 330

789 978

813 253

863 010

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
9.

9.
9.

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított Módosított
ir. Cím Alcím
2011. évi
Előirányzat neve
előirányzat előirányzat
terv
sz neve neve
II.
III.
ám
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
700
98
28
Kitüntetési alap
200
200
200
Ifjúsági alap
0
0
0
Civil alap
3 700
0
0
Sport alap
15 000
1 515
1 348
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
1 385
1 445
60
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
500
500
0
Állati hulla ártalm előző évi
6 500
0
0
Rendezvények alapja
6 000
3 000
229
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből
485
0
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
0
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
733
733
0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
7 000
7 000
3 253
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
2 500
2 500
2 500
Kállai adomány
14 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok
1 354
1 354
1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r.
0
0
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése
768
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
440

Alc
ím
sz
ám

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
62 149
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
15 771
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv
4 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
54 000
Hulladéklerakó bírság
7 500
Kötvény fel nem használt része
602 596
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály.
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s
11 000
Vállalkozói alap
0
Közösségi közlekedés saját erő
5 809
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t
5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.
1 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv
1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása
824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)
1 000
Lakossági útép.hj.visszafiz.
1 485
Előző évek bérleti díj maradványa
Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymente
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
740 671
7. 11.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
802 820
Polgármesteri Hivatal összesen:
802 820
11.
Céltartalék összesen:
802 820
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék
5 000
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

5 000
807 820

17

31 407

22 757

17 604
800
3 000
1 932
1 848
1 192

17 604
800
0
1 522
1 848
581

10 000
16 438
6 000
52 250
7 500
605 521
11 000
0
5 825
5 000
1 500
1 100
824
1 000
1 485
23 496
48 893
509
256
824 973
856 380
856 380
856 380

10 000
16 438
6 000
25 599
7 500
565 980
29 541
11 000
0
5 825
5 000
0
1 100
824
0
1 485
23 496
48 893
509
0
781 545
804 302
804 302
804 302

1 234

933

1 234
857 614

933
805 235

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Módosított
előirányzat II.

2010. évi terv

Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen
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Módosított
előirányzat III.

2 731 422
1 294 785
0
0
4 026 207

2 850 348
1 378 811
0
0
4 229 159

2 882 791
1 378 811
0
0
4 261 602

2 359 394
69 015
789 978
807 820

2 482 853
75 439
813 253
857 614

2 512 697
80 660
863 010
805 235

4 026 207

4 229 159

4 261 602

0

0

0

13.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

2011. évi nyitó
létszám (fő)

pedagógus
óvodapedagógus
technikai
Csárdaszállási technikai
Csárdaszállási pedagógus

45
8
28
0
1

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus
óvodapedagógus
oktatást segítő
technikai
Csárdaszállás pedagógus
Csárdaszállás technikai
Csárdaszállás óvodapedagógus

43

Kner Imre Gimnázium

26
17
3

pedagógus
technikai
sportcsarnok

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

4
23
2
1

Változás

-5

-5
-1

-3

28
136

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés
pedagógiai sz.

7
7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus
technikai d.

14
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

10

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Átszervezés
utáni
engedélyezett
létszám (fő)

6

-2

-2

0
19

Változás

Mód.ei.I.

45
8
23
0
1
0
43

45
8
23
0
1
0
43

4
18
2
0

4
18
2
0

0
26
14
3
0
28
0
142
0
7
7
0
5
0
14
2
0
0
8
0
0

0
26
14
3
0
30
0
142
0
7
7
0
7
0
14
2
0
0
8
0
0

2

2

Változás

-2
2
1

Mód.ei.III.

45
8
23
0
1
0
41
2
5
18
2
0
0
0
0
26
14
3
0
30
0
142
0
7
7
0
7
0
14
2
0
0
8
0
0

13.melléklet

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok
Ebből: Igazgatás - Kt
Igazgatás (ügykezelői) - Kt
Okmányiroda - Kt
Gyámügyi Hivatal - Kt
Kisegítő fizikai - Mt
Mezőőri szolg. - Kjt
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen:
Intézmények összesen:
rövidítések:

51
4
2
3
6

-2

66
478

-2
-14

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
464

0
4

Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a
létszámcsökkenés.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik
a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től
megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.
A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent
2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.)
2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő,
2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.
A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került
6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.
A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés
vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a
Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.
A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett
létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. ( 1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a

létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a
Tourinform Irodánál.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.
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0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
468

0
1

0
0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
469

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - első forduló

Készítette:
Előterjesztő:

Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2011.(VI.30.)Gye.Kt. határozatával úgy döntött,
hogy felül kívánja vizsgálni a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)Gye.Kt. rendeletét. Az augusztusi üléseken
mindhárom Bizottság, illetve a Képviselő-testület is megtárgyalta a rendelet módosításának a lehetőségét és a
változtatás főbb irányait határozták meg, a szeptemberi üléseken pedig döntöttek a Bizottságok az általuk javasolt
változtatásokról. Ezeket az alábbiakban ismertetjük:
1. Elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben. Iparűzési adó vonatkozásában, 2012. január
1-től az, önkormányzat által elkészített elektronikus űrlap használatának kötelezővé tétele.
Mindhárom Bizottság egyöntetűen javasolja az elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítását a helyi
adórendeletben, illetve az iparűzési adó vonatkozásában az elektronikus bevallásűrlap használatának kötelezővé
tételét.
2. Építményadó:
a) A Bizottságok javasolják, hogy az üdülési célú építmények építményadójánál, az eddigi 12 adótétel alkalmazása
helyett 4 adótétel kerüljön bevezetésre, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való ellátottsága alapján.
A belterületi üdülők vonatkozásában az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
650 Ft/m2, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 680 Ft/m2, a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 700 Ft/m2 adótétel meghatározását javasolja, a külterületi üdülők,
előterjesztés szerinti adótételének elfogadása mellett.
Ennek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Területi besorolás

A

Üdülés céljára

Alapterület szerinti
besorolás

szolgáló építmény –
jelenlegi
adómértékek
30 m2-t nem
Ft/m2

Tervezett adómérték

belterületi üdülők

B
külterület,
út és villany is
van

C
külterület,
csak út vagy
villany van

D
külterület,
sem út sem
villany
nincs

450

400

330

250

30 – 45 m2 közötti

560

460

400

320

45 m2 feletti

680

580

490

400

600

500

400

haladja meg

650
nem lenne alapterület
szerinti bontás

680
4

Ft/m2

700

Így az üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények után kivetett éves adó a következőképpen alakulna:

Pénzügyi Biz.

Ügyrendi Biz.

Városfenntartó Biz.

javaslatának figyelembevételével

Jelenleg kivetett adó, eFt

10.733

10.733

10.733

Javaslat szerinti kivetett
adó, eFt

13.355

13.646

13.530

Változás 2011.
képest, eFt

2.622

2.913

2.797

évhez

Az alábbi táblázat az éves adónövekedéssel érintett építmények számát mutatja be az adónövekedés nagysága
szerint:

Pénzügyi Biz.

Városfenntartó Biz.

Üdülési célú építmények
adójának növekedése,
Ft/év

Ügyrendi Biz.

7001 - 8000

0

21

0

6001 - 7000

10

30

36

5001 - 6000

107

108

104

4001 – 5000

162

170

177

3001 – 4000

105

172

178

2001 – 3000

170

161

162

1001 – 2000

169

79

66

1000 Ft v. alatt

67

90

67

nem lenne változás

14

14

55

csökkenne az adó

41

0

0

javaslatának figyelembevételével, érintett üdülők száma, db

b) A nem üdülés, pihenés céljára szolgáló építményeknél jelenleg az adó mértéke 300 Ft/m2. Ez az adótétel mintegy
550 ingatlant érint. Ezen ingatlanok után kivetett éves építményadó összege 21.012.000 Ft.
A Bizottságoknál több alternatíva is felmerült, az ezen építmények adójának megszüntetésétől kezdve a jelenlegi
adómérték változatlanul hagyásáig. Végül is mindhárom Bizottság úgy döntött, hogy a nem üdülés, pihenés céljára
szolgáló ingatlanok utáni építményadót nem egyszerre kellene megszüntetni, hanem fokozatosan kívánja kivezetni.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal, a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal egyaránt a
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jelenlegi adómérték 50 %-os csökkentését javasolja, a jelenlegi mentes területek megtartása mellett. Így ezen
ingatlanok építményadójának mértéke 150 Ft/m2 lenne.
Ennek hatását a következő táblázat mutatja be:

2011. évben

Javaslat szerint

300

150

21.012

10.506

Építményadó mértéke, Ft/m2

Éves kivetett adó, ezerFt

Csökkenés 2011. évhez képest,
ezerFt

10.506

3. Magánszemélyek kommunális adójának mértéke jelenleg függ az ingatlan településen belüli elhelyezkedésétől,
illetve ezen belül sávosan az ingatlan hasznos alapterületének nagyságától. Így összesen 12 adótétellel adóztatjuk a
lakáscélú ingatlanokat.
Egyik Bizottság sem javasolja a lakáscélú ingatlanok építményadóban történő adóztatását a jelenlegi kommunális
adó helyett. Mindegyik Bizottság a jelenlegi adóztatási struktúrát javasolja megtartani. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság adómérték növelést sem javasol. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 5 %-al, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság 20 %-al javasolja a jelenlegi adómértékek megemelését.
Ennek hatását az alábbi táblázatokban mutatjuk be: (az adómérték 100 Ft-ra kerekítve)

Hasznos
alapterület

Jelenlegi adómértékek 5 %-os emelés esetén 20 %-os emelés esetén
Ft/ingatlan

Ft/ingatlan

Ft/ingatlan

60 m2-ig

6.300

6.600

7.600

60-120 m2

7.100

7.500

8.500

120-180 m2

8.000

8.400

9.600

180 m2 felett

9.600

10.100

11.500

60 m2-ig

5.250

5.500

6.300

60-120 m2

5.550

5.800

6.700

120-180 m2

6.000

6.300

7.200

180 m2 felett

6.800

7.100

8.200

60 m2-ig

2.500

2.600

3.000

Egyéb lakás

60-120 m2

2.950

3.100

3.500

(külterület)

120-180 m2

3.250

3.400

3.900

180 m2 felett

3.450

3.600

4.100

Belterületi lakás

Bánomkert,
Nagylapos,
Öregszőlő

Így a lakáscélú ingatlanok után kivetett éves adó a következőképpen alakulna:
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eFt

Jelenlegi kommunális adó

5 %-os emelés esetén

20 %-os emelés esetén

Kivetett éves adó

42.373

44.644

50.825

Mentességek, kedvezmények

10.553

11.139

12.663

Fizetendő adó

31.820

33.505

38.162

Adónövekmény

-

1.685

6.342

4. Iparűzési adó: a.) Mindhárom Bizottságnál felmerült, hogy az iparűzési adóalanyok vállalkozásai működtetéséhez
szükséges építmények adójának csökkentése mellett, az állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő
iparűzési adó mértéke legyen felemelve.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1 igen, 3 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett nem javasolja, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 5 igen,
a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szintén 5 igen szavazattal javasolja az állandó
jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó mértékének felemelését a jelenlegi 1,9 %-ról 2,0 %-ra. Ez
a törvényileg megengedett legmagasabb adómérték lenne. A 2010. évről szóló, bevallott és feldolgozott iparűzési
adóbevallások alapján az összes iparűzési adó alapja 12.200.000.000 Ft, mely után a fizetendő adó, az 1,9 %-os
mértékkel 231.800.000 Ft. Amennyiben az adó mértéke 2,0 %-ra emelkedne ez 244.000.000 Ft lenne. Ez mintegy
12.200.000 Ft-os adónövekedést okozna, melyből reálisan várható, megfizetett adó kb. 8-10 milló forint.
b.) Jelenleg az iparűzési adóból adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt akinek a vállalkozási szintű adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, az iparűzési tevékenységet szolgáló építményében saját maga tevékenykedik és
az építménye után építményadót fizet. A kedvezmény mértéke az adóévben megfizetett, folyó évre előírt
építményadó összegével azonos, maximum azonban az adóévre megállapított iparűzési adó összege. A
változtatások miatt felmerül, hogy ez a kedvezmény továbbra is biztosított legyen-e ezen adózói körnek. 2010. évi
iparűzési adóbevallások feldolgozása után 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozás 702 volt, ebből 58
vállalkozásnak lett jóváírva adókedvezmény 769.809 Ft összegben.
5. Idegenforgalmi adó: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény kötelező szabályokat tartalmaz a
bizonylatokra, a könyvvezetésre és a nyilvántartásokra. Ezeket úgy kell kiállítani, vezetni, hogy az adó alapjának,
összegének, a mentességek, kedvezmények összegének megállapítására, ellenőrzésére alkalmasak legyenek, a
bennük foglalt feljegyzések jogszabályokban előírt bizonylatokon alapuljanak, adónként folyamatosan tartalmazzák
az adót meghatározó adatokat, kitűnjék az adott időszakra bevallott adó, és az ellenőrzést lehetővé tegyék. Az
önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján rendeletében ezt szabályozhatja.
Minden Bizottság javasolta, hogy az adóbeszedésre kötelezettek az adó alapjának és összegének megállapítására
alkalmas nyilvántartást vezessenek. A nyilvántartás bevezetésével ellenőrizhetőbbé válna az idegenforgalmi adó
bevallása, beszedése.
A javasolt nyilvántartás tartalmát az alábbiakban ismertetjük:
Vendég neve: …………………………………………………………..………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Személyazonosító okmány típusa, száma: ……………………………………………………...
Érkezés napja: …………………………………………………………………………………..
Távozás napja: …………………………………………………………………………………..
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Vendégéjszakák száma: ………………………………………………………………………...
Mentesség jogcíme: ……………………………………………………………………………..
Adó összege: ……………………………………………………………………………………
A fenti adatok szükségesek az adó alapjának, összegének, a kedvezmények, mentességek összegének a
megállapítására, és lehetővé teszik az ellenőrzést. A nyilvántartás vezetése az önkormányzat által rendszeresített,
hitelesített vendégkönyvben történhetne.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egy egyszerűbb adattartalmú, az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztés szerinti adattartalmú nyilvántartás
bevezetését javasolja, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság egy új nyilvántartás
bevezetéséről döntött.

6. A javasolt változások a következő összegekkel növelnék, vagy csökkentenék az adóbevételeket 2011. évhez
képest, az egyes Bizottságok javaslata alapján:
ezerFt

Pénzügyi Biz.

Ügyrendi Biz.

Városfenntartó Biz.

javaslatának figyelembevételével

Üdülési célú építmények
adója

Nem
üdülési
építmények adója

Kommunális adó

Iparűzési adó

Összes változás:

célú

2.622

2.913

2.797

- 10.506

- 10.506

-10.506

1.685

6.342

0

0

12.200

12.200

- 6.199

10.949

4.491

A kimutatott bevétel növekedések a kivetett adó teljes összegben történő megfizetése esetén alakulnának a fentiek
szerint, aminek realizálása különösen az iparűzési adó esetében nem várható, annak mintegy 70-80 %-a várható
tényleges befizetésként, még a bevétel csökkenések teljes összegben vehetők figyelembe. Továbbá az iparűzési
adó bevételének növekedése a 0,1 %-os emelés esetén is csak akkor várható ilyen mértékben, ha az adóalap nem
lesz kevesebb a 2010-es adóév adóalapjánál.
Kockázat elemzés:

Előnyök:
- az elektronikus adóbevallás bevezetése az iparűzési adónál pontosabbá tenné a bevallásokat, ezáltal a
feldolgozásuk is egyszerűbb, gyorsabb lehetne
- egyszerűbb, átláthatóbb építményadó rendszer a kevesebb adótétel miatt, az üdülési célú építmények
vonatkozásában
- a tervezett adómértékekkel növekedhetnének az adóbevételek az üdülési és lakáscélú ingatlanok, valamint az
iparűzési adó vonatkozásában
- a jövőre nézve megteremtené az alapját egy még kevesebb adótétellel történő adóztatásnak az építményadónál
- idegenforgalmi adó esetében a nyilvántartás bevezetése könnyebbé tenné az ellenőrzést
Hátrányok:
- a nem üdülési célú ingatlanok építményadójának csökkentése jelentős adóbevétel kiesést jelentene
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- az új adótételek egyes adózóknál jelentősebb éves adónövekedést eredményezhetnek

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára..

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság véleménye az előterjesztés egyes
pontjainál kerül ismertetésre.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság véleménye az előterjesztés egyes
pontjainál kerül ismertetésre.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság véleménye az előterjesztés egyes
pontjainál kerül ismertetésre.

Döntési javaslat

"Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - első forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendeletének
felülvizsgálata során rendeletében az alábbiakban kíván változtatni:
1. Elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítása a helyi adórendeletben.
2 Iparűzési adó vonatkozásában az elektronikus adóbevallás kötelezővé tétele.
3. Építményadó vonatkozásában, az üdülési célú építményeknél az eddigi 12 adótétel alkalmazása helyett 4
adótétel bevezetése, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való ellátottsága alapján a következők
szerint: belterületi üdülőknél (A) …… Ft/m2, külterületi üdülőknél, ahol kiépített út és elektromos vezeték is van (B):
600 Ft/m2, ahol kiépített út, vagy elektromos vezeték van (C): 500 Ft/m2, ahol sem kiépített út, sem elektromos
vezeték nincs (D): 400 Ft/m2.
4. A jelenlegi építményadóban, a nem üdülési célú ingatlanok adómértékének csökkentése a jelenlegi 300 Ft/m2-ről
150 Ft/m2-re.
5. A kommunális adó jelenlegi rendszerének megtartása, az adó mértékének ……. %-os növelése mellett.
6. Idegenforgalmi adónál, az előterjesztés szerinti nyilvántartás bevezetése.
7. Az iparűzési adó mértékének megemelése a jelenlegi 1,9 %-ról 2,0 %-ra.
8. Iparűzési adónál a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adóalanyoknál a jelenlegi
kedvezmény megszüntetése.
9. A helyi adórendeletben levő, a magasabb szintű jogszabályok által már szabályozott párhuzamosságok
megszüntetése.
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. október 27-i képviselő-testületi ülésre a rendeletmódosítás normaszövegét a második
fordulós tárgyalására készítse el.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2011. 10. 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Enyedi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló

Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. augusztusi ülésén úgy döntött, hogy megbízza Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát azzal, hogy a Képviselő-testület 2011. szeptember
29-i ülésére készítse el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az alábbi szempontokra figyelemmel:
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. §-a szerint az önkormányzati rendelet
területi, illetve személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az a település közigazgatási területétől
eltérő területre, illetve a természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetektől eltérő személyi körre terjed ki.
- A hulladékkezelési közszolgáltatást végző szolgáltató (Gyomaközszolg Kft.) megnevezését a rendeletnek kell
tartalmaznia.
- Gazdálkodó szervezetek számára lehetőséget kell biztosítani a közszolgáltatási szerződés felmondására,
amennyiben a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett – a települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas –
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, és a tevékenységük során képződött települési
hulladék ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
- A rendelet néhány kisebb szerkezeti egysége (bekezdések, pontok) megismétli magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseit, melyet a Jat. 3. §-a nem engedélyez.
- A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye
és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meg kell állapítani a rendeletben.
Fenti szempontoknak megfelelően elkészült a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete, melyet a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően véleményezésre elküldtünk az
illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére, illetve tájékoztatásul a szomszédos településeknek, valamint a
Békés Megyei Önkormányzatnak.
Ellenvélemény, észrevétel nem érkezett.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a rendelet tervezet elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság a rendelet tervezet elfogadását
javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a rendelet tervezet elfogadását
javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet tervezet elfogadását
javasolja.
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Döntési javaslat

"a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében megtározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §E rendelet alkalmazásában:
1. Alkotórész: ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott
része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.
2. Egyedül élő személy: a Központi személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján az ingatlanba nincs más személy
bejelentve, vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a bejelentett más személy
életvitelszerűen nem tartózkodik ott.
3. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek
összessége.
4. Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.”
2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §(1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a
begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról a rendeletben
meghatározott módon gondoskodik.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaközszolg Kft. (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz., adószám: 13794602-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007188)”
(3) A Szolgáltató rendszeres közszolgáltatási tevékenységét a település belterületén, egyéb belterületén, továbbá
külterületen Öregszőlő sűrűn lakott utcás térségén és a holtágak mentén lévő üdülőterületeken köteles ellátni.
(4) A hulladék ártalmatlanításáról, a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a függelékben
meghatározott Üzemeltető gondoskodik.
(5) A hulladékgyűjtő helyek listáját a függelék tartalmazza.”
3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:”
4. § Az R. 5. § (1) bekezdésének f) pontjában a „az 5. függelékben” szövegrész helyébe a „a függelékben” szöveg
lép.
5. § Az R a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a továbbiakban: adatok) a Szolgáltató a közszolgáltatási
jogviszony keletkezésétől megszűnéséig terjedő időtartamban, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kezeli.
Az adatokat a Szolgáltató a közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 3 munkanapon belül törli.”
6. § Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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Záró rendelkezések
7. § (1)Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R 2. § (3) és (4) bekezdése, az R 21. §-ában a „a 10. §-ban” szövegrész és az 5/2009. (I.30.)
önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

1. melléklet a

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

Függelék a …../2011. ( ) önkormányzati rendelethez:
Vállalkozói, közületi díjak 2011. április 1-től
13

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

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

Üzemeltető
név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz
adószám: 22714990-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-009983
képviselő: Berkes Zsuzsanna ügyvezető
Nyitva tartás: hétköznap 8 - 17 óra
Szombat 8 - 16 óra
Hulladékgyűjtő helyek
1. Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
képviselő: Egeresi András
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék) festék, oldószer
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg
növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
stb.)
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó)
fénycső, izzó
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős,
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
tejes doboz)
Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék,
akkumulátor
lomb)
lakossági építési törmelék - max. 1m3
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100
kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék,
laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra

2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér - Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér - Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. - ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka - Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka - Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka - földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka - Ltp. Előtti parkoló hrsz. 2888/1
11. Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 539
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka - földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Esze T. u. sarka 699 hrsz.
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Vidovszky utca - Buszforduló melletti terület hrsz. 1099
16. Hősök tere 8. 6022 hrsz
14

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. szeptember 1-től a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában új étkezési
szolgáltatásra nyílt meg az igény a kollégiumban gyermekvédelmi gondoskodás keretében elhelyezett óvodáskorúak
reggeli és vacsora ellátásának tekintetében.
Ezen étkezési csoportok nyersanyagnormáját a 2/20029. (I.30.) Gye. Kt. rendelet 2. számú melléklete nem
tartalmazza, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Indokolás
1. §
A rendelet módosításával meghatározásra kerül a kollégiumban gyermekvédelmi gondoskodás keretében
elhelyezett óvodáskorúak reggeli és vacsora ellátásának nyersanyagnormája is.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat számára a rendeletmódosítás kockázatot nem jelent, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola és Óvoda vonatkozásában új étkezési szolgáltatás biztosításához meg kell határozni a nyersanyagnorma
összegét.
Hatástanulmány:
A kollégiumban gyermekvédelmi gondoskodás keretében elhelyezett óvodáskorúak reggeli és vacsora ellátására
vonatkozó nyersanyagnorma meghatározásával biztosított lesz az étkeztetés a gyermekvédelmi gondoskodás
keretében elhelyezett óvodáskorú gyermekek részére. E gyermekek kollégiumi elhelyezésével az esetek
többségében megelőzhető és elkerülhető a gyermekek családból való kiemelése.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását
javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat

"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott
hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Záró rendelkezések
2 § Ez a rendelet 2011. október 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző
1. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelethez

1

A
Intézménynél alkalmazott
nyersanyag normák (nettó
áron)

2 Bölcsőde
3 Óvoda 3-6 éves
4 Általános iskola alsó tagozat 7-10
éves
5 Általános iskola felső tagozat 1114 éves
6 Középiskola 14 év felett
7 Idősellátás
8 Dolgozói étkeztetés

B
Reggeli

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

55,55,-

55,70,-

85,130,160,-

40,50,-

95.95,-

G
Kollégium /
háromszori
étkezés
összesen
85,375,-/ 225,430,-/280,-

60,-

80,-

170,-

72,-

100,-

482,-/322,-

100,140,-

-

180,275,180,-

-

142,175,-

422,590,-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Állattartási rendelet módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd alapvetően mezőgazdasági jellegű település, melynek eredményeképp igen magas még manapság is
a mezőgazdaságból élők aránya. A rendszerváltás előtt igen nagyarányú volt a településen az állattartással
foglalkozók részaránya is, hiszen a mezőgazdasági termelésre egyben ráépültek az állattartó telepek is. A
rendszerváltás után a mezőgazdaság hanyatlásával együtt sokan felhagytak az állattartással, és másfajta
megélhetés után néztek.
Néhány család azonban még mindig próbál a nehéz körülmények ellenére is állattartással foglalkozni a városban, és
próbálja családja megélhetését nem segélyből fedezni. Ezen családok körét természetesen nem csökkenteni,
hanem növelni kellene, sőt támogatni, hiszen ez nem csak a település, hanem az egész ország érdeke is. A helyben
megtermelt javak és azok felhasználása nagymértékben hozzájárul ennek elősegítéséhez.
Minezek mellett páratlan természeti értékeinknek köszönhetően a turizmus is nagy jelentőséggel bír a város
életében, így ennek megfelelően a városképet is úgy kell alakítani, hogy az kedvezően érintse ezen ágazatot is.
Ennek megfelelően e két kitörési lehetőséget úgy kell összedolgozni, hogy mindkettő fejleszthető, fenntartható
legyen.
Egy Bajcsy utcai ingatlan állattartási ügye régen húzódik már. A problémát az jelenti, hogy az adott ingatlanban
nyugdíjas lakosok élnek, és alacsony nyugdíjuk kiegészítése céljából állatot tartanak, viszont az adott helyen a helyi
állattartási rendelet szerint haszonállatot tartani nem lehet. A szomszédot ez a tevékenység évek óta zavarja, így a
hatóság állattartási ügyben folyamatosan eljárást indít. Az állattartás szabályait az állattartás helyi szabályairól szóló
24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a várost állattartás szempontjából övezetekre osztja. Az
egyes övezetekhez a Város Településrendezési tervében rögzített lakóterületek tartoznak. Az érintett ingatlan a
központi vegyes lakóterülethez tartozik, mely a Bajcsy Zsillinszky utca e szakaszán kívül például a Fő út endrődi és
gyomai szakaszát és a Blaha Lujza utca egy részét is magába foglalja. A központi vegyes lakóterület pontos
lehatárolását az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete
tartalmazza.
A fent leírtakat tekintve egy lehetőség van az ott kialakult probléma megszüntetésére, mégpedig az állattartás helyi
szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása úgy, hogy a központi vegyes terület a
továbbiakban nem a nagyvárosi lakóterülethez, hanem a falusias lakóterülethez tartozna állattartás szempontjából.
Ezt a megoldást nem javasoljuk, mert azzal járna, hogy a város frekventált területein két ló, vagy akár két tehén is
tartható lenne, ami a városkép szempontjából előnytelen változásokhoz vezethet.
E változások hátrányosan érinthetik a turizmus szempontjából a városunkat, hiszen az állattartás járulékos hatásai
(szag, takarmánytárolás, rágcsálók megjelenése) még a rendeletben leírtak (pl.: zárt, szivárgásmentes trágyatároló
építése) betartása mellett is tapasztalható lenne.
Az érintett településrészen lakókból - akik évek óta megszokott körülmények között élnek - komoly felháborodást
válthat ki a rendelet módosítás.
Összegezve elmondható, hogy az állattartásból élők számának növelése nem feltétlen a város frekventált területein
történő állattartás bevezetésével oldható meg, hanem azon körzetekben kellene növelni az állattartást, mely az
idegenforgalmi szempontokat nem érinti hátrányosan, valamint ahol eddig is tartottak jószágot.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolta a képviselő-testületnek, hogy a központi
vegyes lakóterületen sertést és kérődző állatot lehessen tartani.

Döntési javaslat

"Állattartási rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendeletet módósításával
egyetért, valamint alkalmasnak találja II. fordulós tárgyalásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Úszásoktatás támogatása

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Gál Julianna, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanévben is támogatást nyújt
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott bölcsőde,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
- a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége
- valamint az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - nevelési illetve pedagógiai programjában rögzített
vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, az intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára.
Továbbá támogatni kívánja
- a Körös-Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjait,
- az oktatási intézmények keretein kívüli - Vaszkán Gábor úszóedző vezetése alatt – úszótanfolyamon résztvevő
gyermekeket, és a kísérő szülők látogató jegyárait.
Előző év tapasztalatai
- a 2010/2011- es szorgalmi évre az intézmények által tervezett úszással kapcsolatos költség: 9.753.800 Ft volt,
mellyel szemben a tényleges igénybevétel 5.717.400 Ft. (1.970.000+3.747.400)
- a 2011. évi költségvetési rendeletben az úszással kapcsolatos előirányzat: 7.000.000 Ft
- 2011. augusztus 31. napjáig a ténylegesen felhasznált támogatás összege: 3.747.400 Ft volt,
- a 2011. szeptember 1. napjától 2011. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege 3.252.600 Ft,
mellyel szemben az összes leadott igény 5.046.440 Ft, a 2011/2012-es szorgalmi év első félévére vonatkozóan.
- az intézmények által leadott igények a tantervi előírások alapján kerültek meghatározásra, viszont a számadatok
azt tükrözik, hogy az elmúlt időszakban az intézmények nem az igényeiknek megfelelően tartották meg az úszással
kapcsolatos órákat, jóval kevesebb volt a tényleges úszásoktatás a tervezettnél, melyet az alábbi táblázat is
szemléltet:
2010/2011. szept-dec. 2010/2011. szept.-dec. 2011/2012. szept.-dec. hónap
Megnevezés
tényleges int. által terv. úszásokt. k.(Ft)
hónap terv. úszásokt. hónap
úszásokt. kiad. (Ft)
kiad. (Ft)
348000
353000
505800
Kis Bálint Ált. Iskola
302400
43000
301200
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
2110080
222000
1632000
Kner Imre Gimnázium
147840
158000
264600
Szent Gellért Kat. Ált. Isk.
201600
209000
153000
B.M. Tisza K. Közokt. Int.
251520
169000
1030500
Óvodák
1685000
816000
745000
Úszóedzések
5046440
1970000
4632100
Összesen:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. szeptember 1. napjától 2012. augusztus 31. napjáig minden gyermekek
számára bruttó 480 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. szeptember 1. napjától 2012. augusztus 31. napjáig az úszóedzésre
gyermeküket kísérő szülők látogató jegyárait bruttó 200 Ft/fő megfizetése ellenében biztosítja.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények részére a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. minden hónap 10.
napjáig kiszámlázza a fürdőhasználat költségeit.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége, a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott bölcsőde, a Körös-Kajak Sport Egyesület, valamint Vaszkán
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Gábor úszóedző a tényleges igénybevétel alapján továbbszámlázzák azt az önkormányzat felé, legkésőbb 2011.
december 31. napjáig és 2012. augusztus 31. napjáig. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel. A számla
mellé minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények esetében 2011/2012-es tanév kezdetétől a fürdőhasználat
költségével előirányzat módosítás során kerül megemelésre az intézmény önkormányzati támogatásának összege.
Az alábbiakban kerül bemutatásra, az egyes intézmények által az úszásoktatásba bevonni tervezett gyermekek
létszámát, s az ebből következő - tervezett támogatási összeget. A szorgalmi év 34 munkahéttel lett számolva a
szünetek kiemelésével.
Az intézmények részletes kimutatásai - mely alapján az alábbi táblázat elkészült -, a titkárságon megtekinthetők.
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák
Összesen:
2011. szeptembertől decemberig 2012. januártól augusztusig
Óvoda neve
288.000 Ft
360 fő*480 Ft= 172.800 Ft
Selyem
úti 240 fő*480 Ft= 115.200 Ft
Óvoda
az intézmény nem él a támogatási lehetőséggel
Csemetekert
Óvoda
az intézmény nem él a támogatási lehetőséggel (1 fő nagycsoportos gyermek van az
Tulipános
intézményben)
Óvoda
177.600 Ft
230 fő*480 Ft= 110.400 Ft
Vásártéri Óvoda 140 fő*480 Ft= 67.200 Ft
207.360 Ft
288 fő*480 Ft= 138.240 Ft
144 fő*480 Ft= 69.120 Ft
Margaréta
Óvoda
672.960 Ft
421.440 Ft
251.520 Ft
Összesen

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott bölcsőde
2011. szeptembertől decemberig 2012. januártól augusztusig
360 fő*480 Ft= 172.800 Ft
0 fő*480 Ft= 0 Ft

Összesen:
172.800 Ft

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2011. szeptembertől decemberig 2012. januártól augusztusig
645 fő*480 Ft= 309.600 Ft
308 fő*480 Ft= 147.840 Ft

Összesen:
457.440 Ft

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége
2011. szeptembertől decemberig 2012. januártól augusztusig
660 fő*480 Ft= 316.800 Ft
420 fő*480 Ft= 201.600 Ft

Összesen:
518.400 Ft

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények
2011. szeptembertől decemberig 2012. januártól augusztusig
Intézmény
neve
6818 fő*480 Ft= 3.272.640 Ft
Kner I. Gimn., 4396 fő*480 Ft= 2.110.080 Ft

Rózsahegyi Ált. 630 fő*480 Ft= 302.400 Ft
Isk, Ó.
Kis B. Ált Isk. és 725 fő*480 Ft= 348.000 Ft
Ó.
2.760.480 Ft
Összesen

Összesen:

5.382.720 Ft

450 fő*480 Ft= 216.000 Ft

518.400 Ft

792 fő*480 Ft= 380.160 Ft

728.160 Ft

3.868.800 Ft

6.629.280 Ft

A fürdőhasználattal kapcsolatos oktatási és nevelési intézményeknek megállapított önkormányzati támogatás
tényleges összegét az intézmények által benyújtott elszámolás alapján határozzuk meg.
2011. évre:
Éves szinten az oktatási és nevelési intézmények úszásoktatással kapcsolatos várható kiadása:
Összesen:8.450.880 Ft
3.361.440 Ft
2012. évre: 5.089.440 Ft

Úszóedzés - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE
2011. szeptembertől decemberig 2012. januártól augusztusig
3674 fő*480 Ft= 1.763.520 Ft
2050 fő*480 Ft= 984.000 Ft

Összesen:
2.997.520 Ft

Körös - Kajak Sport Egyesület
2011. szeptembertől decemberig
1200 fő*480 Ft= 576.000 Ft

Összesen:
1.267.200 Ft

2012. januártól augusztusig
1440 fő*480 Ft= 691.200 Ft

Támogatás esetén az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel (az úszásoktatásban részt vevő tanulók kísérői
létszámának havonkénti kimutatása), melyet az úszóedzés vezetőjének a kimutatása alapján számláz ki a Liget
Fürdő Kft. 2011. december 31. és 2012. augusztus 31. időpontokig.
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Éves szinten az intézményektől független úszóedzéssel kapcsolatos várható kiadás
Összesen: 4.264.720 Ft
2012. évre: 2.579.720 Ft
2011. évre:1.685.000 Ft

Összesen:

2011. évre:5.046.440 Ft 2012. évre: 7.669.160 Ft Összesen: 12.715.600 Ft

Egyeztetéseket követően az alábbiak szerint határozható meg az úszásoktatással, edzéssel, látogatói jeggyel
kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló támogatás:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanév első félévére támogatja a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egysége, úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés
költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők
látogatói jegyének költségeit 1.700 E Ft összegben (ez a keret nagyságrendileg megegyezik az előző év, hasonló
időszakában jelentkezett tényleges úszásoktatás költségével). A rendelkezésre álló 3.252.600 Ft összegű keretből
fennmaradó 1.552.600 Ft képezi forrását a helyi lakosoknak biztosított kedvezményből adódó különbözetnek.
2011/2012. tanév szept-dec.
Megnevezés
hónap javasolt. úszásokt.
ktg.(Ft)
280000
Kis Bálint Ált. Iskola
280000
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
280000
Kner Imre Gimnázium
150000
Szent Gellért Kat. Ált Isk.
200000
B.M. Tisza K. Közokt. Int.
300000
Óvodák (3 int.)
Úszóedzések
(Gye.-i
ÚSZ.SE, 210000
Körös-Kajak)
1700000
Összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanév második félévére a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egysége, úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés
költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők
látogatóijegyének költségeit építse be a 2012. évi költségvetési rendeletébe, melynek összege az előző évek
hasonló időszakának tény adatait alapul véve maximum 3.000 E Ft.
2011/2012. tanév jan-aug.
Megnevezés
hónap javasolt. úszásokt.
ktg.(Ft)
350000
Kis Bálint Ált. Iskola
200000
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
890000
Kner Imre Gimnázium
160000
Szent Gellért Kat.Ált Isk.
200000
B.M. Tisza K. Közokt.int.
200000
Óvodák (4 int.)
Úszóedzések
(Gye-i
ÚSZ.SE, 1000000
Körös-Kajak)
3000000
Összesen:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását
azzal a kikötéssel, hogy az Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg az úszásoktatás
hatékonyságát az intézmények éves beszámolójában.
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Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását
azzal a módosítással, hogy a 3. pont az alábbi módosítással kerüljön
elfogadásra:
"3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a
nevelési-oktatási intézmények - óvodák és önkormányzati fenntartású nevelésioktatási intézmények - éves beszámolója térjen ki a vízhez szoktatás és
úszásoktatás hatékonyságának elemzésére, melyben részletesen ki kell térni az
elért eredményekre, összevetve a helyi nevelési és oktatási programban
foglaltakkal."

Döntési javaslat

"Úszásoktatás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010/2011. nevelési évben megtéríti a közhasznú
társaságok fenntartásában működő óvodák, a Csoda- Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi
Oktatási Egysége úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés költségeit
valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők
látogatóijegyének költségeit, amennyiben az intézmények illetve a szervezetek vállalják az úszásoktatás
megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt havonkénti kimutatással kell
alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2011. december 31. és 2012. augusztus 31.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011/2012. nevelési évben megtéríti az önkormányzat
fenntartásában működő oktatási intézmények úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla másolatával és az
úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmények óvodák és önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények - éves beszámolója térjen ki a vízhez szoktatás
és úszásoktatás hatékonyságának elemzésére, melyben részletesen ki kell térni az elért eredményekre, összevetve
a helyi nevelési és oktatási programban foglaltakkal."
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanév első félévére az alábbi
táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:

Megnevezés

2011/2012. tanév szept-dec.
hónap úszásokt. támogatott
ktg-e.(Ft)
280000
280000
280000
150000
200000
300000
ÚSZ.SE, 210000

Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Szent Gellért Kat.Ált Isk.
B.M. Tisza K. Közokt.int.
Óvodák (4 int.)
Úszóedzések
(Gye-i
Körös-Kajak)
1700000
Összesen:
Az óvodák tekintetében a 2011/2012-es tanév első félévében rendelkezésre álló keret felhasználása az
intézmények által benyújtott támogatási igény összegét nem haladhatja meg.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2011/2012-es tanév
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második félévére az alábbi táblázat szerinti bontásban és összegekkel támogassa az úszásoktatást és annak
forrását építse be a város 2012. évi költségvetési rendeletébe.

Megnevezés

Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Szent Gellért Kat.Ált Isk.
B.M. Tisza K. Közokt.int.
Óvodák (5 int.)
Úszóedzések
(Gye-i
Körös-Kajak)
Összesen:

2011/2012. tanév jan-aug.
hónap támogatott úszásokt.
ktg.(Ft)
350000
200000
890000
160000
200000
200000
ÚSZ.SE, 1000000

3000000

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Idősek otthona fejlesztése

Készítette:
Előterjesztő:

Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzati, állani, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére társadalmi
egyeztetésre kiírt pályázatot (TIOP-3.4.21-11/1 pályázati kiírás) áttanulmányozva a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
sz. alatti idősek otthona fejlesztésére célszerű, szükségszerű lenne az önkormányzatnak pályázatot benyújtani. A
végleges pályázati kiírás még nem jelent meg.
Támogatható tevékenységek a szociális intézmények esetén: a korszerűtlen, rossz infrastuktúrális állapotban levő
intézmények rekonstrukciója során az ellátási körülményeknek, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése,
intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások felé való bővítése, a bentlakásos
intézmények korszerűsítése mellett, férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitás bővítése. A beruházáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzés, berendezés, bútorzat, melyek az ellátottak életkörülményeinek javítását célozzák. Az
engedélyes tervek díjai, projekt előkészítés, akadálymentesítés, tájékoztatás, nyilvánosság, szakmai terv készítése,
projektmenedzsment biztosítása.
Elnyerhető támogatás összege: minimum 10 millió, maximum 180 millió forint lehet.
A korszerűsítésben érintett intézmények esetén az egy főre jutó támogatás maximuma férőhely növekedést nem
eredményező bővítése: bruttó 2 millió Ft/korszerűsített, átalakított férőhely, férőhely növekedést eredményező
épületbővítés esetén: bruttó 5 millió Ft/ kialakított férőhely.
A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Pályázatok benyújtása: 2012. februárig lehetséges.
A tervezett fejlesztés tartalma: férőhely bővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek (mosoda, vasalóhelyiség …),
közösségi tér-ebédlő kialakítása, meglevő épületrészek felújítása. a helyiségek energiatakarékossá tételének,
fűtéskorszerűsítésnek megvalósítása.
A gyomaendrődi 278/2 hrsz alatti ingatlan területe: 4830 m 2 . A város településrendezési terve, helyi építési
szabályzata alapján a terület Lke kertvárosias lakóövezetbe tartozik. Beépítettség mértéke: max. 30 %.
Építménymagasság_ max. 5,0 m. Zöldfelület: min. 50 %.
Az idősek otthona épületeinek nagy része régi építésű, több alkalommal kerültek felújításra, átépítésre.
A megengedett beépítettségi mértéket elérte az ingatlan, ezért a fejlesztés során a szükséges mértékben az
épületek műszaki állapotának felülvizsgálata után részleges bontások is megvalósítandók.
A tervezési munkára három tervezőtől kértünk be ajánlatot, az ajánlatok bontása szeptember 22.
A pályázat előkészítési, pályázatírási munkákra is kértünk ajánlatokat, melyek szintén szept. 22-ig beérkeznek.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság támogatja az idősek otthona fejlesztését, a
pályázat előkészítését javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság támogatja az idősek otthona fejlesztését, a
pályázat előkészítését javasolja.

Döntési javaslat
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"Idősek otthona fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az idősek otthona épületeinek felújítási, bővítési terveit támogatja. Utasítja
a polgármestert, hogy a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz. alatti Idősek otthona épületeinek felújítására, bővítésére
vonatkozó TIOP-3.4.2-11/1 pályázat benyújtása érdekében intézkedjen a projekt előkészítési munkák elvégzéséről.
Az előkészítési munkák fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
2011. május 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ főzőkonyhájáról történik az oktatási intézmények
tanulói számára az étkeztetés biztosítása. A feladat ellátásához az intézményektől átvett eszközök használata
során, illetve a szolgáltatást igénybe vevők működési formájának (Szabadság úti óvoda csatolása a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskolához) változásából adódóan a Gondozási Központ néhány problémával
szembesült. Az intézmény kérelme részletesen bemutatja a felmerült nehézségeket és az annak megoldására
irányuló kérést.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az intézmény kérelmét megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények

Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport 2 nem és 2 tartózkodás mellett nem
javasolja a Térségi Szociális Gondozási Központ kérelmének
támogatását, azaz konyhai szállítóedények beszerzésére forrás
biztosítását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal támogatni javasolja a Térségi
Szociális Gondozási Központ kérelmét.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság 5 igen és 1 nem szavazat mellett támogatni javasolja a
Térségi Szociális Gondozási Központ kérelmét.

Döntési javaslat

"Forrás biztosítása a TSZGK konyhai szállítóedényeire"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 600 E Ft-ot biztosít a Térségi Szociális Gondozási Központ részére,
konyhai szállítóedények vásárlására és kisebb konyhai eszközök felújításának finanszírozására. A 600 E Ft
forrásaként az oktatási intézmények által a Térségi Szociális Gondozási Központ részére átadott készlet tartalékba
helyezett értékét jelöli ki. A 600 E Ft beépítésére az intézmény költségvetésébe, a 2011. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor kerüljön sor.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

DR. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás írásbeli beadványával kapcsolatos
állásfoglalás kialakítása
Keresztesné Jáksó Éva

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Lizák Anna és dr. Darvas Tamás háziorvosok írásban jelezték, hogy Dr. Lizák Anna 2012. 01. 01. napjától
nyugdíjba vonul és nem kíván tovább háziorvosi munkát végezni, illetve Dr. Darvas Tamás további munkavégzését
több tényező teszi függővé. Levelükben – mely az előterjesztés mellékletét képezi – megvételre felajánlják a Rákóczi
u. 29. szám alatt található orvosi rendelőjüket.
Az írásbeli megkereséssel kapcsolatban megkértük Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony szakmai
állásfoglalását, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Lizák Anna és dr. Darvas Tamás háziorvosok beadványával
kapcsolatban szíveskedjen állást foglalni.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az előterjesztés tárgyalása során meghallgatta Dr. Lizák Anna és Dr.
Darvas Tamás háziorvosokat, akik elmondták, hogy az alábbi három lehetőséget
látják az alapellátás biztosítására:
- amennyiben az önkormányzat megvenné az általuk felajánlott ingatlant, akkor Dr.
Darvas Tamás továbbra is ott rendelne olyan feltételekkel, amilyenekkel a többi
háziorvos, aki önkormányzati rendelőben rendel.
- amennyiben az önkormányzat nem veszi meg az ingatlant, abban az esetben dr.
Darvas Tamás az általuk üzemeltetett BT. keretében továbbra is ott dolgozik, az
önkormányzat pedig bérleti díjat fizet,
- harmadik lehetőségként pedig, Dr. Darvas Tamás mindenféle kötelezettség
nélkül még valameddig - bizonytalan ideig - ellátja a saját, körzetét illetve a
felesége körzetében helyettesítést is végez.
Dr. Lizák Anna elmondta még, hogy a helyettesítést 2012. januárjától hat hónapig
Bt.-nek kell biztosítani. A helyettesítést ellátó orvosok: Dr. Darvas Tamás és Dr.
Frankó Károly.
A Bizottság tagjai leszögezték, hogy az önkormányzat az ajánlatra választ az
alapellátásban kialakult helyzet elemzésére épülő megoldási terv, koncepció
kidolgozása után tud adni.
A koncepció kialakítása során - az augusztusi háziorvosi döntéssel öszhangban felül kell vizsgálni a háziorvosi körzetek határait, számát, ezt követően az új
körzetekhez kell hozzárendelni az orvosi rendelőket, meg kell vizsgálni a
minimumfeltételek biztosításának költséghatásait. A háziorvosi probléma
megoldásának egyik fontos eleme megfelelő lakás biztosítása, melyről már döntött
a Képviselő-testület, melynek értelmében a Magtárlaposi úti lakásokat elsősorban
az idetelepülő orvosoknak kell biztosítani.
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A Bizottság javaslatát az alábbiakban fogalmazta meg:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az alapellátásban
kialakult helyzet elemzésére épülő koncepciót dolgozzon ki, mely során határozza
meg a háziorvosi körzetek számát, a 2012. költségvetés készítésével
párhuzamosan
a kialakított körzetekhez kapcsolódó
orvosi rendelők
minumufeltételeit tekintse át, és határozza meg a feltételek biztosításához
szükséges költségvetési kaidások összegét.
1. döntési javaslat

"Az egészségügyi alapellátás jövőbeni biztosítására koncepció kidolgozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás további biztosítása
érdekében a kialakult helyzet elemzésére épülő megoldási tervet, koncepciót dolgoz ki. Az elemzés készítése során
meg kell határozni a háziorvosi körzetek számát és azok határait, ezt követően meg kell vizsgálni az újonnan
kialakított körzetszámokhoz igazodó orvosi rendelők minimumfeltételeinek költségvetési hatásait.
A koncepciót a 2012.évi költségvetés előkészítésével párhuzamosan 2011. november 30. napjáig kell elkészíteni.
A Képviselő-testület a koncepció elkészítésével - a körzethatárok meghatározását követően - a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató főrovosát, Dr. Torma Évát bízza meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat

"Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás beadványával kapcsolatos döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás további biztosítása
érdekében kidolgozott koncepció elkészítését követően tér vissza Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás ajánlatára a
2011. november 24-i ülésén.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Városi Egészségügyi Intézmény téli szabadságolása

Készítette:
Előterjesztő:

Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézményben 2001. óta a dolgozók az éves szabadságukat egységesen két alkalommal,
alkalmanként két hét időtartamban veszik ki. A szabadság időtartama alatt történik az épület, valamint a technikai
berendezések kötelező és szükséges karbantartási munkálatainak elvégzése, továbbá így a belső helyettesítést
sem kell megoldani.
Ez alatt az idő alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete biztosítja, mivel a területileg
illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a sürgősségi eseteket
fogadni, ezért ehhez külön szerződés nem szükséges.
A szabadságolás időpontjáról a lakosságot, a háziorvosokat, az orvosi ügyeletet és az ÁNTSZ-t az Intézmény
értesíti.
Az Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva kéri, hogy 2011. december 19. napja és 2011. december 31. napja
közötti időpontban az Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolását jóváhagyni szíveskedjenek. Az első
rendelési nap: 2012. január 02., hétfő.
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a tájékoztatási
kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak
egységes, 2011. december 19. napjától, 2011. december 31. napjáig tartó szabadságolásához.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
30

Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérése

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Rojik Edit
dr. Kovács Béla

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek, a
felsőoktatási intézmények 2008. szeptember 1-jétől a közoktatási törvényben (meghatározott szakképzéssel
összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző központot (TISZK) hozhatnak létre. (Jogszabályi
háttér: az 1993. évi LXXIX. törvény és az 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdése.)
A szabályozás alapján a térségi integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény, hanem a
szakképzés feladatainak hatékonyabb formában történő megszervezése. Indokolta a TISZK-ek létrehozását az is,
hogy 2008. szeptember 1-jétől kizárólag a térségi integrált szakképző központban folyó gyakorlati oktatás tárgyi
feltételeinek fejlesztésére volt adható a fejlesztési támogatás.
A TISZK-ek 2008. július 1-jével alakultak meg. 2008. szeptember 1-jétől az új struktúrában indult a szakképzés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 31-i testületi ülésén 21/2008. (I. 31.)
számú határozatában döntött arról, hogy megállapodást köt - a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményt érintve - Szarvas és Szeghalom, Battonya és Sarkad Város Önkormányzataival határozatlan
időre szakképzés-szervezési feladatok ellátására. Az öt település létre hozta a Beretttyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulást.
Dr. Kovács Béla intézményvezető úr – az előterjesztés mellékletében olvasható kérelmében – javasolta Várfi András
polgármester úrnak, hogy a TISZK-ből való kilépést kezdeményezze.
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratában foglaltaknak megfelelően szakmai
középfokú oktatás képzését is ellátta egészen 2010/2011-es szorgalmi év befejezéséig, mely alapja volt a TISZK
képzésrendszeréhez való csatlakozásnak.
A 2010/2011-es szorgalmi évben érettségizett az utolsó szakközépiskolai osztály.
A 2011/2012-es szorgalmi évtől az intézményben általános középfokú képzés folyik.

A Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás alapdokumentumának - TÁRSULÁSI MEGÁLAPODÁS
Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás létrehozására – IV. pontja határozza meg a társulás működését,
az alábbiak szerint:
IV.
A társulás működése
„… 4. A társulásból való kilépés rendje:
Ha az önkormányzat ki akar lépni a társulásból, szándékát írásban legkésőbb a tárgyévet megelőző december 31.
napjáig be kell jelentenie…”
Ténymegállapítások:
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium megfelelt illetve
eleget tett a társulási megállapodásban rögzítetteknek (évenkénti beszámolási kötelezettség, a 2011-es gazdasági
év költségvetéséhez szükséges hozzájárulás teljesítése - Gyomaendrődre arányosan eső rész 2011. 01.- 08.
hónapig- 8/12 rész:39.505 Ft, mely teljesítve lett 2011.03.08. napján)
- a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban részvétele a Társulásban okafogyottá vált, mert tiszta
profilú gimnáziummá vált az intézmény a 2011/2012-es tanévtől,
- az intézmény kiválási szándékának bejelentése alapján (2011. 08. 29.) valamint a társulási megállapodás IV. 4.
pontja értelmében, az intézmény a 2012/2013- as szorgalmi évtől léphet ki a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulásból,
- a középfokú oktatás ellátása a jelenlegi szabályozás alapján megyei feladat, melyet települési önkormányzat
átvállalhatott – a gimnázium esetében ez történt,
- a közoktatást érintő fenntartói és működtetési feladatkörök az átdolgozás alatt álló önkormányzati törvénytervezet
illetve közoktatási törvénytervezetben kidolgozásra várnak,

A leírtak alapján javaslom a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérésének elfogadását a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból való kilépéssel kapcsolatosan.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadásáát.

Döntési javaslat

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármester urat, hogy a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS IV.4. pontja értelmében kezdje
meg a tárgyalásokat a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulásból való kiválásával kapcsolatosan.
Indok:
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011/2012-es szorgalmi évtől nem folytat és nem indított
szakmai középfokú oktatást, csak általános középiskolai oktatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési
minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló
Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 313/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozatával elfogadta
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programját.
Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban (továbbiakban: ÖMIP) összefoglalásra kerültek, az oktatási
intézményeket érintő fenntartói elvárások, feladatok. AZ ÖMIP rendszer működésének, működtetésének célja, hogy
az oktatási intézmények szakmai feladatukat magas színvonalon teljesítsék, gazdaságosan, költségorientáltan,
jogszabályoknak megfelelően működjenek.
A dokumentum 5. pontja, a minőségirányítási program évenkénti felülvizsgálatát írja elő a tanév befejezését
követően. Az átdolgozás alatt álló közoktatási törvény valamint önkormányzati törvény is szükségessé teszi, hogy a
2012/2013 –as szorgalmi év megkezdéséig az új törvényi előírásoknak megfelelően kerüljön felülvizsgálatra az
ÖMIP.
Az alábbi táblázatban felsorolásra kerültek az ÖMIP által előírt feladatok, mely feladatok elvégzésével a 2010/2011.
tanévre szóló munkatervnek megfelelően működtettük a közoktatási intézmények minőségfejlesztési rendszerét. (A
beszámoló a 2010. szeptember 1 - től 2011. augusztus 31 -ig eltelt időszakot elemzi.)
ELŐÍRT FELADATOK
HATÁRIDŐ

FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA
FELELŐS

VISSZACSATOLÁS

EREDMÉNY

Fenntartói irányításból adódó feladatok Az ÖMIP 4.1. pontjában
meghatározott feladatok

engedélyezett
A
Képviselő-testület Azzal a megkötéssel Az
24.)
számú, döntött a Képviselő- csoportlétszámokkal a
Meghatározza az adott évben 251/2010.(VI.
a
indítható
óvodai,
iskolai határozatában foglaltak szerint testület, hogy a Kner fenntartó
csoportok, osztályok létszámát engedélyezte a 2010/2011-es Imre Gimn. és Szakk. törvényességi,
és
tanévben indítható osztály és Isk. és a Városi Alapfokú szakmai
Okt.
Int.
a költséghatékonysági
csoportlétszámokat (Kis Bálint Műv.
és
a szempontokat
Ált. Isk. és Óv., Kner Imre Gimn.) pótvizsgákat
figyelembe
véve
A
Gyomaendrőd- szeptemberi
határozta
meg az
CsárdaszállásHunya beiratkozásokat
Intézményi Társulás 20/2010.(VI. követően – amennyiben indítható csoportokat,
23.)
számú,
határozatában szükséges – ismételten osztályokat.
a
fenntartó
foglaltak szerint engedélyezte a kérjék
2010/2011-es tanévben indítható engedélyét az osztály és
osztály és csoportlétszámokat csoportlétszámok
tekintetében.
(Rózsahegyi K.)
A
Képviselő-testület
363/2010.(IX.
23.)
számú,
2010.
szeptemberében határozatában foglaltak szerint
pontosításra kerültek az oktatási engedélyezte a 2010/2011-es
intézményekben indított csoport tanévben indítható osztály és
csoportlétszámokat (Városi AMI)
és osztálylétszámok
-A
Képviselő-testület
377/2011.(VI.
30.)
számú
valamint
az
- 2011. júliusi testületi ülésen a határozatában,
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2011/2012 -es tanévre vonatkozó Intézményi társulás 25/2011.
csoportok, osztálylétszámának (VI.29.) számú határozatában
foglaltak szerint engedélyezte a
elfogadására került sor
2011/2012-es tanévben indítható
osztály és csoportlétszámokat.

Intézményvezetők
Oktatási előadó
A
GyomaendrődCsárdaszállásHunya
- 2011. augusztus 31. napjával a Intézményi Társulás 22/2011.(V.
számú,
határozatával
Szmola
Óvodai
Okt.
Kft. 26.)
megszüntette az óvodai feladat döntött arról, hogy a Rózsahegyi
K. Ált. Isk. feladat ellátását az
ellátását
óvodai feladatellátással kibővíti,
s ezáltal az intézmény nevét is
kiegészíti az alábbiak szerint:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon
a
Képviselő-testület
461/2011.(VIII.
25.)
számú
határozatával, engedélyezte az
csoportszám
és
Az
óvodai
férőhelyek óvodai
átszervezése következtében Kis csoportlétszám változást a Kis B.
Bálint Ált. Isk. –ban az óvodai Ált. Isk. és Óv.-ban
csoportszámok
és
csoportlétszámát
áttekintésére
került sor

Térítési díj és tandíj összege -A Képviselő-testület 12/2010.(III.
megállapításának
szabályairól 29.) számú rendeletével került
szóló 19/1996. (IX.30) Kt. számú kihirdetésre, a 2010/2011-es
rendelet
módosításra
kerül, tanévre.
minden év májusában illetve
A
Képviselő-testület
szükség szerint a törvényi 19/2011.(IV.
29.)
számú
változásokat követve
rendeletével került kihirdetésre, a
2011/2012-es tanévre.

Jegyző, Oktatási előadó
Az
oktatási
intézmények A látogatás során megtekintésre
helyszíni ellenőrzése –látogatása kerültek a város fenntartásában
a március hónapban megtörtént, működő oktatási és nevelési
hol az újonnan megválasztott intézmények és a közoktatási
Bizottsági tagok illetve Képviselő- megállapodás keretében működő
óvodák.
testületi tagok tájékozódhattak

az
Ügyrendi,
Oktatási,
Gyomaendrőd
Város Kisebbségi
és
Beiskolázási Szabályzata és Kulturális,
Beiskolázási
Ütemterve Esélyegyenlőségi Bizottság
10/2011.(I.
19.)
számú
elkészült.
határozatában foglaltak alapján
elfogadásra került.
Oktatási előadó
az
Ügyrendi,
Oktatási,
Az óvodai és általános iskolai Kisebbségi
és
beíratás
időpontjának Kulturális,
Esélyegyenlőségi Bizottság
meghatározása
48/2011.(II. 16.) határozatában a
2011. februári Kt. ülésen, a beíratás időpontját 2011. április
2011/2012-es évre vonatkozóan 4. 5. 6. napjában határozta meg.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
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Az
önkormányzati
rendelet nem tartalmaz
ellentétes
szabályozást
a
Közoktatási
törvény
térítési és tandíjról
szóló
rendelkezéseivel.

A helyszíni látogatás
során átfogó képet
kapunk
az
intézményeink
műszaki állapotáról.

Megfogalmazódott a
feladatokhoz és az
időpontokhoz
kötött
szabályzat, ütemterv.

Az óvodai és általános
iskolai
beíratás
a
megadott
időpontokban rendben
megtörtént.

Alapító
okiratok
folyamatos -A Képviselő-testület 132/2011.(I.
számú,
határozatában
felülvizsgálatára, kiegészítésére 31.)
került sor, az intézmények foglaltak szerint elfogadta a
Imre
Gimnázium,
feladat növekedését követően Kner
illetve a törvényi változásokat Szakközépiskola és Kollégium
alapító okirat módosítását
követően
A
Képviselő-testület
298/2011.(V.
26.)
számú,
határozatában foglaltak szerint
elfogadta a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda, a Városi
Alapfokú Műv. Okt. Int.
alapító okirat módosítását,
A
Képviselő-testület
469/2011.(VIII.
25.)
számú,
határozatában foglaltak szerint
elfogadta a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda alapító okirat
módosítását,
-A
GyomaendrődCsárdaszállásHunya
Intézményi Társulás 22/2011.(V.
26.) számú, határozatával a
Rózsahegyi K. Ált Isk. alapító
okirat módosítását,
-A
GyomaendrődCsárdaszállásHunya
Intézményi
Társulás
32/2011.(VIII.
25.)
számú,
határozatával a Rózsahegyi K.
Ált
Isk.
alapító
okirat
módosítását,

Polgármester
Oktatási előadó
A közoktatási intézmények nyári - A Képviselő-testület 376/2011.
nyitva tartásának engedélyezése (VI. 30.) Gye. Kt. határozatában
foglaltak szerint engedélyezte az
a
óvodák,
a
közoktatási
2011. júniusi Kt. ülésen
intézmények
napközi
konyhájának
illetve
az
intézmény
nyári
nyitva
tartásának szüneteltetését.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok
Képviselő-testület
a
A
Városi
Alapfokú A
Művészetoktatási
Intézmény 533/2010. (XII. 23.) számú
igazgatói állására pályázat kiírása határozatával pályázatot írt ki
intézmény
igazgatói
és a pályázati eljárás lefolytatása az
állására. A pályázati eljárás
megtörtént.
A vezetői megbízás lejártát lefolytatása után a Képviselőmegelőző decemberi Kt. ülésen testület 413/2011. (VI. 30.) Kt.
került döntés a pályázati kiírásról. számú határozatával 2012.
augusztus 15.-ig Hevesi-Nagy
Anikót bízta meg az intézmény
igazgatói
feladatainak
elvégzésével.

Jegyző
Oktatási előadó
Különleges
gondozást
ellátó A jelentés a I. 228/2011
intézményekről
szóló
jelentés ügyirat számon szerepel.
megküldése.
Minden év január 31. napjáig.
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Az
egységes
szerkezetbe
foglalt
alapító
okiratok
a
tőrvényi előírásoknak
megfelelőek
és
a
MÁK-nál átvezetésre
kerültek.

Az intézmények az
engedélyezett
időtartamban
szüneteltették
nyitva
tartásukat, és ügyelet
tartásával biztosították
az elérhetőségüket.

A pályázati eljárás a
törvényi előírásoknak
megfelelően zajlott le.

A
jelentés
megküldése az előírt
határidő betartásával
megtörtént.

A beíratást elmulasztó Mind az óvodai, mind
A tankötelezettség teljesítésével Folyamatos
felhívása- iskolai beíratásnak a
kapcsolatos
intézkedések. - a tanköteles gyermekek szülők
levélben, szülők eleget tettek.
Tanköteles korú gyermekek illetve beíratása a I. 246/2011. kiértesítése
egyeztetés
az
az iskolai előkészítésre kötelezett ügyirat számon szerepel,
gyermekek
nyilvántartásának - az iskolai előkészítésre intézményvezetőkkel.
kötelezettek a I. 227/2011.
vezetése.
ügyirat számon szerepel

Szakmai ellenőrzés
Évente megvalósuló szakmai
ellenőrzési tevékenység.

Jegyző
Oktatási előadó

2010. októberben a Kner Imre - A Képviselő-testület 364/2010. A Kner Imre Gimnázium, Az ÖMIP 4.2.2. pontja
és alapján az oktatási
Gimnázium, Szakközépiskola és (IX. 23.) számú határozatával a Szakközépiskola
éves
Imre
Gimnázium, Kollégium a 2010/2011- intézmények
Kollégium a 2009/2010-es évről Kner
évről
2011. beszámolójuk mellett
Szakközépiskola és Kollégium es
számol be.
évről
szóló októberében számol be. értékelték az IMIP2011. júniusába megküldik a 2009/2010-es
ben meghatározott és
fenntartó részére az oktatási és beszámolóját,
elvégzett
feladatok
nevelési intézmények az éves - A Képviselő-testület 459/2011.
eredményességét.
(VIII.25.) Kt. sz.. határozatával a
beszámolójukat.
A
beszámolók
a
Kis Bálint Általános Iskola és
városi
honlapon
Óvoda, és a Városi Alapfokú
megtekinthetők.
Művészetoktatási
Intézmény
2010/2011-es tanévről szóló
beszámolóját fogadta el.
-A Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya
Intézményi
Társulás
31/2011. (VIII. 25.) számú,
határozatával elfogadta a
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola,
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Beszámolóját.
- A Képviselő-testület 458/2011.
(VIII.25.) számú határozatával
elfogadta
az
óvodák
beszámolóját.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
A Képviselő-testület
intézményvezető
által
Kner
Imre
Gimnázium, Az
tájékoztatása
az
beszámolót
a
Szakközépiskola és Kollégium készített
érettségi
463/2011.
tanulóinak
2010/2011.
évi Képviselő-testület
eredményekről,
Kt
számú
érettségi vizsga eredményéről (VIII.25.)
színvonaláról
határozatával elfogadta
tájékoztatás.
megtörtént.
Intézményvezető
Oktatási előadó

Törvényességi és Pénzügyi ellenőrzés
A
két
intézménynél
került - A Képviselő-testület 457/2011. (VIII.25.) határozatával
módosításra
a
pedagógiai szakértői véleményezés alapján elfogadta a Városi
program a törvényi változások és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PP-t,
feladat növekedés következtében - A Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Intézményi
Társulás 31/2011. (VIII. 25.) számú, határozatával
elfogadta a szakértői vélemény alapján a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
PP-t.
Évente megvalósuló pénzügyi
A költségvetési szerv vezetője felelős az éves költségvetési Az ellenőrzésről szóló
ellenőrzés
az
jelentés elkészítéséért, a 193/2003. Korm. rend 31. §-a jelentést
2011. január
intézményvezetők
- Kis Bálint Általános Iskola és alapján.
A belső ellenőr az ütemezésnek megfelelően elvégezte az előzetesen értékelték,
Óvoda,
benne
foglalt
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi ellenőrzéseket. A 2010/2011 –es tanévet érintő a
ellenőrzésekről készített jelentések 2012. áprilisi testületi megállapításokat
Általános Iskola és Diákotthon
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Kner
Imre
Gimnázium, ülésen kerülnek a Képviselő-testület elé.
Szakközépiskola és Kollégium
Városi
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat

tudomásul vették.

Átfogó kétévente megvalósuló
pénzügyi ellenőrzés
2011. áprilisban
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon
2011. májusban
- Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 358/2010. (IX. 23.) számú határozatával támogatta a
városban tanuló gyermekek úszásoktatását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta a város oktatási intézmény-rendszerének
átszervezését és a 115/2011. (III.31.)Gye. Kt. számú határozat alapján az átszervezést a 2012/2013-as szorgalmi év
kezdetére kívánja megvalósítani, melyhez a fenntartói döntést legkésőbb 2012. május 31. napjáig kell meghozni, az
új közoktatási és önkormányzati törvény alapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a döntési javaslatot az előterjesztés
alapján fogadja el.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült
éves beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.1.
pontja alapján készült beszámolót elfogadja, mely Gyomaendrőd Város Önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszerének 2010/2011. tanévről szól.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Önkormányzati fenntartású intézmények magasabb vezetőinek minősítési
eljárása
Lévai Éva, Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv. 40. § a) pontja alapján a közalkalmazottat minősíteni kell, a
törvényben meghatározottak szerint. Eddig nem alakult ki egységes gyakorlat, hogy az önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőinek minősítési eljárása milyen formában, milyen szempontok alapján történjen. A törvényi
előírások végrehajtása érdekében szükséges, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek
minősítési eljárása egységes szempontrendszer alapján, teljesítményértékelési eljárásrendben kerüljön
meghatározásra.
Kjt. 40. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat
a) vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, valamint a magasabb vezetői vagy vezetői
megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
b) a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező,
c) a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegű
illetmény megállapítása előtt,
d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve
e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő három
évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén,
f) címadományozást megelőzően, illetve
g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben minősíteni kell.
A Kjt. 40. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében
eljárva is minősítheti a közalkalmazottat.
A Kjt. 40. § (12) bekezdése alapján a fenti rendelkezésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha törvény a munka
értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak tekintetében, és
végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a minősítési eredménnyel való
egyenértékűség feltételeit.
Az egészségügyi, szociális, valamint a közművelődési intézményekre vonatkozóan a Kjt. végrehajtási rendeletei
nem írnak elő sem a minősítésre, sem a teljesítményértékelésre vonatkozóan további speciális szabályokat.
A közoktatási ágazatban, a közoktatásról szóló LXXIX. 40. § (12) bekezdése szerint az intézményi minőségirányítási
programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan
alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat.
A Kjt. közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése
szerint minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely
jogkövetkezmény alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a
teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.
A fenti jogszabályok együttes értelmezése lehetővé teszi, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények
Képviselő-testület által kinevezett vezetői tekintetében egységes szempontrendszer alapján készüljön el a
teljesítményértékelés.
A teljesítményértékelésnek a Kjt-ben kötelezően meghatározott garantált bérnövekedésen túl nincs többlet
költségvetési vonzata.
A teljesítményértékelés rendszerére vonatkozó javaslatunk, a teljesítményértékelő lap magasabb vezetői
megbízással rendelkező közalkalmazottak részére elnevezésű anyag véleményezésre, elektronikus úton
megküldésre került az intézmények vezetői, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke részére.
Az intézményvezetők által jelzett javaslatok figyelembe vételével került összeállításra és valamennyi magasabb
vezetőre vonatkozóan megállapításra, az előterjesztés mellékletét képező 1. sz. és 2. sz. melléklet.
Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek minősítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben
történő meghatározását az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletei alapján javasoljuk elfogadásra a képviselő39

testületnek.
A magasabb vezetők teljesítményértékelésének rendszere (tervezet)

1. számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megbízott magasabb vezetők teljesítményértékelésének célja:
- a magasabb vezetői feladatok ellátásának reális megítélése, és az ezt befolyásoló ismeretek, képességek,
személyi tulajdonságok objektív értékelése
- motiválás, személyiségfejlesztés és hatékonyságnövelés
- humán erőforrás fejlesztése, a továbbképzési szükségletek meghatározása
- a személyi döntések megalapozása (fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése, jutalmazás, kitüntetés,
…)
A teljesítményértékelés időpontja
- A Kjt. 40. § (1) a), b), c), e), f), és a (2) bekezdése szerint: a magasabb vezetőt minősíteni kell, közoktatási
intézményvezető esetében minősíteni lehet.
- A megbízott magasabb vezető megbízatásának lejárta előtt fél évvel.
A teljesítményértékelés módszere:
- A magasabb vezetők teljesítményértékelése a fenntartó által jóváhagyott 2. számú melléklet szerinti
teljesítményértékelő lap alkalmazásával történik, mely:
- a magasabb vezető önértékelésére
- a tagintézmények, intézményegységek vezetőinek, illetve az intézményben a Kjt. 23. § (2) bekezdése szerint a
magasabb vezető megbízással rendelkező beosztású közalkalmazottai értékelésre épülő munkáltatói értékelés.
A teljesítményértékelés eljárásrendje:
- a magasabb vezető önértékelése, az értékelő lapot kitölti a magasabb vezető
- a magasabb vezető teljesítményét értékelik a tagintézmények, intézményegységek vezetői, illetve az intézményben
a Kjt. 23. § (2) bekezdése szerint, magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazottai az értékelőlap
kitöltésével, melyet megküldenek a Polgármesteri Hivatal személyügyi előadójának,
- egyéni értékelő beszélgetésre kerül sor az intézményvezetővel, melyen részt vesz a polgármester, jegyző, amennyiben az értékelt vezető szükségesnek ítéli- érdekképviseleti képviselő,
- a jegyző összefoglaló értékelést készít az önértékelés, a benyújtott értékelő lapok és az egyéni értékelő
beszélgetés alapján,
- a végleges összefoglaló értékelést a polgármester ismerteti az értékelt vezetővel, aki írásban észrevételt tehet a
teljesítményértékeléssel kapcsolatban.
- a munkáltató által kitöltött, a magasabb vezető által aláírt teljesítményértékelő lap egy példányát a polgármester
átadja az értékelt vezetőnek, egy példány a polgármester által vezetett közalkalmazotti nyilvántartásba kerül.
Az értékelés szempontjai:
A magasabb vezetők teljesítményértékelése a munkaköri leírásban meghatározott feladatok teljesítésére és a
munkamagatartásra irányul.
A teljesítményértékelés területei:
- tervezés, szervezés, ellenőrzés,: értékelés a szakmai/pedagógiai, munkáltatói, /tanügy/ -igazgatási, gazdálkodási
feladatokat érintően,
- a döntéshozatal jogszerűsége,
- az intézmény irányítása, szervezetfejlesztés,
- vezetői tulajdonságok, munkamagatartás.
Az értékeléshez adható pontszámok meghatározása és a teljesítményértékelés eredménye a Kjt. valamint a
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.
Az értékeléshez adható pontszámok meghatározása:
Kiemelkedő minősítés
3 pont
Megfelelő minősítés
2 pont
Kevéssé megfelelő
1 pont
Nem megfelelő minősítés
0 pont
A teljesítményértékelés eredménye:
A teljesítményértékelés eredményét a ténylegesen adott pontszámoknak az értékelési szempontok maximális
pontszámához viszonyított aránya alapján kell meghatározni.
Az értékelés eredménye:
Kiválóan alkalmas
80-100%
Alkalmas
60-79%
Kevéssé alkalmas
30-59%
Alkalmatlan
30% alatt
Alkalmatlan a magasabb vezető akkor is, ha egy minősítési szempont értékelésekor nem megfelelő minősítést kap.

2. számú melléklet
Teljesítményértékelő lap
40

Magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak részére
Név:
Munkahely:
A vezetői megbízás kezdete:
A vezetőre vonatkozó értékelési szempontok

Tervezés
1. Pedagógiai és nevelési /közművelődési /
egészségügyi / szociális szolgáltatások, ellátási
formák / szakmai programjainak szakszerű,
jogszerű megvalósítása
2. Szervezeti és Működési Szabályzat
előírásainak megtartása, érvényesítése /
házirendben foglaltak érvényesítése
3. Intézményi Minőségirányítási Program, illetve
az egészségügyi szolgáltatások, a szociális
szolgáltatások minőségi fejlődésére irányuló
szakszerű, jogszerű működtetés
4. Éves munkaterv szakszerű elkészítése

Nem
megfelelő
0 pont

5. Költségvetés megtervezése, a jóváhagyott
költségvetési előirányzat jogszerű és hatékony
felhasználása
6. Humán erőforrás tervezés, humán erőforrás
hatékony felhasználása

7. Fenntartói döntések végrehajtása

Indokolás:

Szervezés

1. Az intézmény munkavégzésének
megszervezése (munkarend, munkaköri
leírások, helyettesítés, szabadság
2. A munka egységes, és biztonságos
feltételeinek megteremtése
3. Az intézmény működtetésével,
karbantartásával és felújításával kapcsolatos
munkák megszervezése
4. Kapcsolattartás az ellátottakkal, ügyfelekkel,
szülőkkel, szülői szervezetekkel
5. Az ünnepek az ellátottak
igényeihez/munkarendhez igazodó méltó
megszervezése
Indokolás:

Vezetői ellenőrzés

1. Az ellenőrzés, értékelés tervszerűsége,
folyamatossága
2. Az ellenőrzés, értékelés dokumentálása

3. Teljesítményértékelés eljárásrendjének
érvényesítése
Indokolás:

Döntéshozatal jogszerűsége szakszerűsége
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Kevéssé
megfelelő
1 pont

Megfelelő 2
pont

Kiemelkedő 3
pont

1. Munkáltatói döntések

2. Szakmai döntések

3. Költségvetést, gazdálkodást érintő döntések
4. Konfliktushelyzet kezelése
- alkalmazotti körben
- ellátottak körében/ tanulók körében
- szülők körében
Indokolás:

Az intézmény irányítása, szervezetfejlesztés
1. Szakszerű, jogszerű intézményműködtetés
(szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása)
2. Tagintézmények, intézményegységek,
szervezeti egységek együttműködésének
koordinálása, információs rendszer kialakítása
és működtetése
3. A működéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételek előírásszerű biztosítása
4. Pályázatokon való részvétel, innovációs
szerepvállalás
5. Az érdekképviseleti szervekkel való
együttműködés
6. A fenntartóval való együttműködés

Indokolás:

Vezetői tulajdonságok, munkamagatartás

1. Munkakör ellátása szempontjából szükséges
szakmai ismeretek, hatályos jogszabályok
ismerete, alkalmazása
2. Pontosság, határidők betartása

3. Felelősségérzet, felelősségvállalás

4. Kezdeményezőkészség

5. Az intézmény érdekeinek képviselete

Indokolás:

A magasabb vezető munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a fejlesztendő
területekre vonatkozó javaslatok, célkitűzések:
………………………………………………………
Elérhető pontszám:
Az értékelési szempontok szerint elérhető összes pontszám maximum 90 pont.
Elért pontszám: …………………………….
A teljesítményértékelés eredménye:
Kiválóan alkalmas
Alkalmas
Kevéssé alkalmas
Alkalmatlan

80-100%
60-79%
30-59%
30% alatt

A közalkalmazott minősítése: ………………………………………

A magasabb vezető észrevétele a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:……………………....
………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………
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A teljesítményértékelés tartalmát és megállapításait a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottal
ismertettem:
Gyomaendrőd, ………………………..
polgármester
A teljesítményértékelés tartalmát ismerem, észrevételeim megtettem:
Gyomaendrőd, ………………………..

közalkalmazott

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés
elfogadását.

Döntési javaslat

"Önkormányzati fenntartású intézmények magasabb vezetőinek minősítési eljárása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 40. §-ban, továbbá a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm rendelet 8. §-ban meghatározottakra figyelemmel Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által fenntartott intézmények magasabb vezetőinek teljesítményértékelését a határozat 1. sz. és 2.
sz. melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőket tájékoztassa.
1. számú melléklet
A magasabb vezetők teljesítményértékelésének rendszere (tervezet)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megbízott magasabb vezetők teljesítményértékelésének célja:
- a magasabb vezetői feladatok ellátásának reális megítélése, és az ezt befolyásoló ismeretek, képességek,
személyi tulajdonságok objektív értékelése
- motiválás, személyiségfejlesztés és hatékonyságnövelés
- humán erőforrás fejlesztése, a továbbképzési szükségletek meghatározása
- a személyi döntések megalapozása (fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése, jutalmazás, kitüntetés,
…)
A teljesítményértékelés időpontja
- A Kjt. 40. § (1) a), b), c), e), f), és a (2) bekezdése szerint: a magasabb vezetőt minősíteni kell, közoktatási
intézményvezető esetében minősíteni lehet.
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- A megbízott magasabb vezető megbízatásának lejárta előtt fél évvel.
A teljesítményértékelés módszere:
- A magasabb vezetők teljesítményértékelése a fenntartó által jóváhagyott 2. számú melléklet szerinti
teljesítményértékelő lap alkalmazásával történik, mely:
- a magasabb vezető önértékelésére
- a tagintézmények, intézményegységek vezetőinek, illetve az intézményben a Kjt. 23. § (2) bekezdése szerint a
magasabb vezető megbízással rendelkező beosztású közalkalmazottai értékelésre épülő munkáltatói értékelés.
A teljesítményértékelés eljárásrendje:
- a magasabb vezető önértékelése, az értékelő lapot kitölti a magasabb vezető
- a magasabb vezető teljesítményét értékelik a tagintézmények, intézményegységek vezetői, illetve az intézményben
a Kjt. 23. § (2) bekezdése szerint, magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazottai az értékelőlap
kitöltésével, melyet megküldenek a Polgármesteri Hivatal személyügyi előadójának,
- egyéni értékelő beszélgetésre kerül sor az intézményvezetővel, melyen részt vesz a polgármester, jegyző, amennyiben az értékelt vezető szükségesnek ítéli- érdekképviseleti képviselő,
- a jegyző összefoglaló értékelést készít az önértékelés, a benyújtott értékelő lapok és az egyéni értékelő
beszélgetés alapján,
- a végleges összefoglaló értékelést a polgármester ismerteti az értékelt vezetővel, aki írásban észrevételt tehet a
teljesítményértékeléssel kapcsolatban.
- a munkáltató által kitöltött, a magasabb vezető által aláírt teljesítményértékelő lap egy példányát a polgármester
átadja az értékelt vezetőnek, egy példány a polgármester által vezetett közalkalmazotti nyilvántartásba kerül.
Az értékelés szempontjai:
A magasabb vezetők teljesítményértékelése a munkaköri leírásban meghatározott feladatok teljesítésére és a
munkamagatartásra irányul.
A teljesítményértékelés területei:
- tervezés, szervezés, ellenőrzés,: értékelés a szakmai/pedagógiai, munkáltatói, /tanügy/ -igazgatási, gazdálkodási
feladatokat érintően,
- a döntéshozatal jogszerűsége,
- az intézmény irányítása, szervezetfejlesztés,
- vezetői tulajdonságok, munkamagatartás.
Az értékeléshez adható pontszámok meghatározása és a teljesítményértékelés eredménye a Kjt. valamint a
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.
Az értékeléshez adható pontszámok meghatározása:
Kiemelkedő minősítés
Megfelelő minősítés

2 pont

Kevéssé megfelelő

1 pont

Nem megfelelő minősítés

3 pont

0 pont

A teljesítményértékelés eredménye:
A teljesítményértékelés eredményét a ténylegesen adott pontszámoknak az értékelési szempontok maximális
pontszámához viszonyított aránya alapján kell meghatározni.
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Az értékelés eredménye:
Kiválóan alkalmas
Alkalmas

80-100%
60-79%

Kevéssé alkalmas
Alkalmatlan

30-59%
30% alatt

Alkalmatlan a magasabb vezető akkor is, ha egy minősítési szempont értékelésekor nem megfelelő minősítést kap.

2. számú melléklet

Teljesítményértékelő lap
Magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak részére

Név:
Munkahely:
A vezetői megbízás kezdete:

A vezetőre vonatkozó értékelési
szempontok

Nem
megfelelő

Kevéssé
megfelelő

0 pont

1 pont

Tervezés

1. Pedagógiai és nevelési
/közművelődési / egészségügyi /
szociális szolgáltatások, ellátási formák
/ szakmai programjainak szakszerű,
jogszerű megvalósítása

2. Szervezeti és Működési Szabályzat
előírásainak megtartása, érvényesítése
/ házirendben foglaltak érvényesítése

3. Intézményi Minőségirányítási
Program, illetve az egészségügyi
szolgáltatások, a szociális
szolgáltatások minőségi fejlődésére
irányuló szakszerű, jogszerű
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Megfelelő 2
pont

Kiemelkedő 3
pont

működtetés

4. Éves munkaterv szakszerű
elkészítése

5. Költségvetés megtervezése, a
jóváhagyott költségvetési előirányzat
jogszerű és hatékony felhasználása

6. Humán erőforrás tervezés, humán
erőforrás hatékony felhasználása

7. Fenntartói döntések végrehajtása

Indokolás:

Szervezés

1. Az intézmény munkavégzésének
megszervezése (munkarend,
munkaköri leírások, helyettesítés,
szabadság

2. A munka egységes, és biztonságos
feltételeinek megteremtése

3. Az intézmény működtetésével,
karbantartásával és felújításával
kapcsolatos munkák megszervezése

4. Kapcsolattartás az ellátottakkal,
ügyfelekkel, szülőkkel, szülői
szervezetekkel

5. Az ünnepek az ellátottak
igényeihez/munkarendhez igazodó
méltó megszervezése

Indokolás:

Vezetői ellenőrzés

1. Az ellenőrzés, értékelés
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tervszerűsége, folyamatossága

2. Az ellenőrzés, értékelés
dokumentálása

3. Teljesítményértékelés
eljárásrendjének érvényesítése

Indokolás:

Döntéshozatal jogszerűsége
szakszerűsége

1. Munkáltatói döntések

2. Szakmai döntések

3. Költségvetést, gazdálkodást érintő
döntések

4. Konfliktushelyzet kezelése
- alkalmazotti körben
- ellátottak körében/ tanulók körében
- szülők körében

Indokolás:

Az intézmény irányítása,
szervezetfejlesztés

1. Szakszerű, jogszerű
intézményműködtetés
(szakmai ismeretek gyakorlati
alkalmazása)

2. Tagintézmények,
intézményegységek, szervezeti
egységek együttműködésének
koordinálása, információs rendszer
kialakítása és működtetése
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3. A működéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételek előírásszerű
biztosítása

4. Pályázatokon való részvétel,
innovációs szerepvállalás

5. Az érdekképviseleti szervekkel való
együttműködés

6. A fenntartóval való együttműködés

Indokolás:

Vezetői tulajdonságok,
munkamagatartás

1. Munkakör ellátása szempontjából
szükséges szakmai ismeretek,
hatályos jogszabályok ismerete,
alkalmazása

2. Pontosság, határidők betartása

3. Felelősségérzet, felelősségvállalás

4. Kezdeményezőkészség

5. Az intézmény érdekeinek
képviselete

Indokolás:

A magasabb vezető munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a fejlesztendő
területekre vonatkozó javaslatok, célkitűzések:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elérhető pontszám:
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Az értékelési szempontok szerint elérhető összes pontszám maximum 90 pont.
Elért pontszám: …………………………….

A teljesítményértékelés eredménye:
Kiválóan alkalmas

80-100%

Alkalmas
Kevéssé alkalmas

60-79%
30-59%

Alkalmatlan

30% alatt

A közalkalmazott minősítése: ………………………………………

A magasabb vezető észrevétele a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:……………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A teljesítményértékelés tartalmát és megállapításait a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottal
ismertettem:

Gyomaendrőd, ………………………..

polgármester

A teljesítményértékelés tartalmát ismerem, észrevételeim megtettem:

Gyomaendrőd, ………………………..

Közalkalmazott

Határidők, felelősök:
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Határidő: folyamatos
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért tájékoztatása, kérése
valamint kuratóriuma elnökének díjazásáról
Tóth Katalin

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 279/2011.(IV.28.) számú határozatával módosította a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (a továbbiakban Közalapítvány) alapító okiratát. A Békés
Megyei Bíróság végzése az alapító okirat nyilvántartási adatait érintő változásról 2011. július 22-én emelkedett
jogerőre.
Kóris György Béláné a Közalapítvány 9 tagú kuratóriumának megválasztott elnöke 2011. augusztus 8-án
beadvánnyal fordult a Képviselő-testülethez (1.,2. sz. melléklet), melyben több tisztázatlan kérdést vetett fel. Az
egyik a vagyontárgyak tulajdonjogára vonatkozik, melynek egyik része önkormányzati tulajdon, másik része a
Közalapítvány tulajdona. A Képtárban őrzött műalkotások zöme még a Közalapítvány létrejötte előtt került az alapító
tulajdonába, a Közalapítvány tulajdona pedig ezután bővült az adományozó kérésére annak vagyonával. Dr. Szonda
István, a kuratórium korábbi elnökének reagálása a 3. sz. mellékletben olvasható.
Álláspontunk az, hogy maradjon a jelenlegi tulajdonviszony, a Közalapítvány műalkotásai ne kerüljenek
önkormányzati tulajdonba, hisz azok alapítványi cél szerinti kezelése, vagyonvédelme a működési kiadásokból
fedezhető. Az önkormányzat éves szinten a Közalapítvány részére működési célú forrást biztosít, mely a
műalkotások őrzésén felül az egyéb működési költségek biztosítását szolgálja.
Az önkormányzat tulajdonában lévő alkotások az önkormányzat vagyonbiztosításában szerepelnek, a
Közalapítvány tulajdonában lévő műtárgyak biztosítását a Kuratóriumnak kell megoldani.
Javasoljuk továbbá, hogy a Képtár tárgyi eszközeit, berendezési tárgyait (bútorok, székek, asztalok) az
Közalapítvány kapja meg, így ezek a berendezési tárgyak egy leltárban szerepelnének a későbbi alapítványi
pénzből vásárolt eszközökkel.
A 279/2011.(IV.28.) Gye. Kt határozat I. pontjának utolsó bekezdése-"Kóris György Béláné elnök részére havi
bruttó 70.000 Ft összegű költségtérítést állapít meg."- pontosítást igényel, ezért szükséges annak módosítása a
következők szerint:
"Tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány az önkormányzattól működési célra átvett összegből Kóris György Béláné
elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű személyi juttatást állapítson meg." A határozat további szövege
változatlan marad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a döntések elfogadását javasolja.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az 1. döntés kiegészítését javasolja a következők szerint:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma által kezelt, de
Önkormányzati tulajdonban lévő műtárgyak tulajdonviszonyát nem kívánja
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módosítani, ugyanakkor az önkormányzat vállalja, hogy a Közalapítvány
tulajdonában lévő vagyon- és műtárgyakat az önkormányzati vagyonbiztosításba
idegen vagyonként bevonja, és a biztosítási díjat megfizeti.
Továbbá a 2.,3. és 4. döntés elfogadását javasolja.
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Munkacsoport az első és a második döntést 2 igen és 2 tartózkodással nem
javasolja elfogadásra, módosító javaslatot nem tett. A harmadik és negyedik
döntést elfogadásra javasolja.

1. döntési javaslat

"A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Kuratóriuma által kezelt, de Önkormányzati tulajdonban lévő műtárgyak tulajdonviszonyát nem
kívánja módosítani.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, de a Vidovszky
Béla Városi Képtárban tárolt kisebb értékű tárgyi eszközöket (bútorok, székek, asztalok) 2011. október 1. napjától a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért tulajdonába adja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat

"A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért tájékoztatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képtár új nyitva tartásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi és elfogadja a következők szerint:
A Képtár új nyitvatartási rendje:
Nyári nyitva tartás: június1- augusztus 31-ig:
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Hétfő: Zárva
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 13-17 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: 13-17 óráig
Szombat: 13-17 óráig
Vasárnap: 13-17 óráig
Az év további napjain:
Hétfő: Zárva
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 13-18 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: 13-18 óráig
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
Minden év december utolsó két hetében és január hónapban a Képtár zárva tart.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat

"A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriuma elnökének díjazásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 279/2011. (IV. 28.) KT határozatának I. pontjában lévő "Kóris György
Béláné elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű költségtérítést állapít meg." szövegrészét a következő
szövegezésre módosítja:
"Tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány az önkormányzattól működési célra átvett összegből Kóris György Béláné
elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű személyi juttatást állapítson meg."

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Gyomaendrőd Város 2011-2015 évre szóló Lakásgazdálkodási Koncepció
elfogadása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. augusztusi ülésén tárgyalta a Lakásgazdálkodási Koncepció-tervezetét és azt
továbbtárgyalásra alkalmasnak találta. A tervezethez észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért jelen előterjesztéssel a
koncepciót végleges elfogadásra beterjesztem a Képviselő-testület elé.
A lakáskoncepció készítését indokolják azok a gazdálkodási körülmények, amelyek mellett a lakásállomány
működtetéséhez nem áll rendelkezésre külső forrás sem a város költségvetésében, sem kormányzati támogatások
formájában. Ennek következtében a lakásállomány önfenntartó működésének feltételeit kell megteremteni, ezért a
készülő lakásgazdálkodási koncepciónak vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy milyen esélyekkel rendelkezik a
város egy fejlődő és önfenntartó lakásgazdálkodás megvalósításához.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a koncepció- tervezetet elfogadni.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a koncepció elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város 2011-2015 évre szóló Lakásgazdálkodási Koncepció elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011-2015 évekre szóló Gyomaendrőd
Város Lakásgazdálkodási Koncepciót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Gyomaendrőd Város
Lakásgazdálkodási
Koncepció- tervezet
2011-2015
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……............... Gye. Kt. számú
határozatával jóváhagyta a koncepciót.

2011.
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1. LAKÁSPOLITIKA, LAKÁSGAZDÁLKODÁS
1.1. Lakáspolitika
Az emberi élet egyik legalapvetőbb szükséglete és joga a megfelelő minőségű lakhatás. A
lakáspolitika ezekkel a szükségletekkel és jogokkal foglalkozó közösségi tevékenység. A
lakáspolitikának komplex feladatai vannak: a társadalom széles rétegeinek az igényeit kell
kielégítenie, figyelembe véve a szociális szféra, a népesedéspolitika, a terület- és
településfejlesztés, a munkaügy, az építésügy dimenzióit is.
A lakáspolitikától elvárható, hogy prioritásként kezelje a fiatalok első lakáshoz jutásának
segítését, de ugyancsak kiemelten fontos célja legyen - a szociális gondoskodás szempontjait
is figyelembe véve - az alacsony státuszú rétegek, ill. az idős emberek megfelelő
lakhatásának biztosítása is.
Az ENSZ megfogalmazta a lakhatással kapcsolatos alapvető emberi jogokat, majd 1966-ban
elkészült a Nemzetközi Egyezségokmány, melyhez Magyarország is csatlakozott. Az
Egyezségokmányhoz kapcsolódó jogértelmezési keret egyik legfontosabb pontja szerint nem
csak az állam kötelessége a lakhatással kapcsolatos problémák megoldása, de a piaci
viszonyoknak sem szabad ezt a területet kiszolgáltatnia. Ebből következően az állam és az
önkormányzat feladata olyan szabályok létrehozása, amelyek az ember alapvető igényét szem
előtt tartva segítik a lakásszektor kibontakozását.
A lakáspolitika minden lakhatással összefüggő kormányzati döntést, koncepciót, tervezetet is
magában foglal, és ezzel meghatározza az építésügyön keresztül a lakással, lakhatással
kapcsolatos elvárásokat, befolyással van a szociális ellátásokra is.
Az önkormányzati lakáspolitika célja a kormányzati lakáspolitikában megfogalmazott elvek
helyi viszonyokra történő adaptálása, szem előtt tartva a helyi igényeket, lehetőségeket és
adottságokat. Ezek alapján kell reális és hosszú távú ingatlan és lakáspolitikát kialakítani,
amely összhangban van a várospolitikai prioritásokkal, fejlesztési irányokkal, fejlődési
lehetőségekkel, rendezési tervvel.
Az önkormányzatnak elsődlegesen a város lakóinak igényeit kell figyelembe vennie,
lakáspolitikájába beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott célokat.
További fontos elvárás, hogy hozzá tudjon járulni a város népességének megtartásához,
lélekszámának esetleges növeléséhez. Nagyon fontos a fiatalok városban tartása, illetve idevonzása. Ehhez olyan lakáspolitika kell, amely élhető környezetet tud biztosítani, és vonzóvá
tudja tenni a települést.
Az önkormányzati ingatlanpolitika kialakítása és gyakorlása során meg kell, hogy jelenjen a
tulajdonosi szemlélet is.

1.2. Lakásgazdálkodás
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a már meglévő
lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzatok
esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre,
lakás-elosztásra irányulhat. Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is
jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi,
szociális helyzetet tartósan konzerváljon.
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A lakásgazdálkodás szűkebb értelemben az önkormányzat tulajdonában lévő
lakásállománnyal való gazdálkodást jelenti, ezen belül a törvény kötelező feladatként a
szociális rászorultság alapján történő bérbeadás feltételeinek meghatározását jelöli meg.
Tágabb értelemben azonban a lakásgazdálkodás sok egyéb területet is érint. A
lakásgazdálkodási döntések meghatározhatják egy adott város, városrész fejlődésének
irányát, de befolyásolhatják egy településrész etnikai összetételén át a demográfia helyzetet
is.
A lakásgazdálkodás gyakorlati megvalósítása során olyan kompromisszumra kell törekedni,
amely a szociális szempontok mellett a város egyéb érdekeit is figyelembe veszi.

1. 3. Az önkormányzati lakásgazdálkodási koncepció készítésének
közvetlen céljai:
- tárja fel, összegezze és értékelje a lakáspiac külső gazdasági környezetét, a változó
környezethez való alkalmazkodás helyi esélyeit,
- határozza meg az önkormányzat hosszú és rövid távú irányuló elképzeléseit, konkrét
intézkedéseket és fejlesztéseket.
A lakásgazdálkodási koncepció megalkotása lehetővé teszi Gyomaendrődön az egységes és
következetes lakáspolitika kialakítását. A koncepció fő irányvonalainak meghatározásakor
figyelembe kell venni az önkormányzat teljesítőképességét, a mindenkori pénzügyi
lehetőségeket, törekedve arra, hogy a kötelező feladatokon túl minél több önként vállalt
feladat épüljön be a koncepcióba. Emellett törekedni kell arra, hogy a koncepció stratégiailag
illeszkedjen az Európai Unió és az országos lakásgazdálkodási dokumentumokhoz.
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2. A LAKÁSPOLITIKA STRATÉGIAI ILLESZKEDÉSE
Az Európai Unióban a lakáspolitika kérdésköre leszűkül a lakástámogatásokra. Az Unió a
lakhatással kapcsolatos tevékenységekre közvetlenül nem nyújt semmiféle támogatást, mivel
álláspontjuk szerint a lakhatás nem közös uniós politika, ezért célzott, erre a területre
koncentráló támogatást csak közvetett formában lehet szerezni, pl. városrehabilitációs akciók
keretében.
A Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról, 2007 c. dokumentum rögzíti, hogy
„városaink egyedülálló kulturális és építészeti sajátosságokkal erős társadalmi integrációs
erővel rendelkeznek, ugyanakkor demográfiai problémákkal, társadalmi egyenlőtlenséggel,
egyes népességcsoportok társadalmi kirekesztődésével, a megfelelő, de megfizethető lakások
hiányával és környezeti problémákkal küzdenek. A városok hosszútávon csak akkor tölthetik
be a társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés motorjaként a szerepüket, ha sikerül
megőrizniük a társadalmi egyensúlyt a városokon belül és a városok között, fenntartanunk
kulturális sokféleségüket és kimagasló színvonalat elérnünk a várostervezés, az építés és
környezetvédelem területén.”
A Charta második pontja kapcsolódik a lakáspolitikához, mely szerint:
„Annak érdekében, hogy a városokban és városi területeken a társadalmi kohézió és
integráció megvalósuljon, egy jól kidolgozott lakáspolitika is hatékony eszköz lehet. Az
egészséges, megfelelő és megfizethető lakások vonzóbbá tehetik a városi területeket mind a
fiatalok, mind az idős emberek számára és hozzájárulhatnak a városrészek stabilitásához.”
A dokumentum hangsúlyozza, hogy „a városfejlesztési politikát nemzeti szinten kell
meghatározni, az innovatív megoldásokat nemzeti, de más szinteken is ki kell dolgozni.
Városainknak elégséges cselekvési hatókört kell adni a helyi feladatok felelősmódon történő
ellátásához valamint megbízható pénzügyi alapot, amely biztosítja hosszútávon a stabilitást.
Ebből eredően fontos az is, hogy a tagállamok felhasználhassák az Európai strukturális
alapokat a kellő jelentőségű integrált városfejlesztési programjaikhoz. Az alapok
felhasználása során a speciális nehézségekre és a lehetőségekre kell összpontosítani a
tagállamok lehetőségeinek és nehézségeinek figyelembe vételével.”
A magyar kormányzat 2003-ban kiadta az Otthon Európában c. vitaanyagot, amely hosszú
távú minőségi, elérhető és fenntartható lakáspolitikát kíván megalapozni és megvalósítani. A
vitaanyag a Nemzeti Lakásprogram előkészítésével foglalkozik.
Az Otthon Európában vitaanyag stratégiai céljai:
• a lakosság igényeit kielégítő, európai színvonalú, megfizethető lakáskínálat
kialakulása;
• az épített és természeti környezet értékeinek megőrzése, lakhatóság és az életminőség
javulása;
• a rászorultak számára igazságos, arányos és fenntartható támogatási rendszer
létrehozása és működtetése.
A kormányzat célja volt a Nemzeti Lakásprogram (NLP) kialakítása is. 2003-ban létrejött önálló államigazgatási szervként, miniszteri felügyelet alatt - az Országos Lakás és
Építésügyi Hivatal. A folyamat azonban nem tudott kiteljesedni, jelenleg az ÚJ
Magyarország Lakásfelújítási Program zajlik, amelynek keretében panelfelújításra,
kéményfelújításra és energiahatékonysági fejlesztésekre lehet pályázni.
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Az önkormányzat kiemelkedően fontos feladata lakáspolitikájának a helyi körülményeknek
megfelelő kialakítása, mivel mind a lakosság szociális körülményeit, mind a városképet, az
arculatot közvetlenül meghatározó és egyben befolyásoló intézkedésekről van szó a
lakásgazdálkodási koncepció megalkotásakor. A koncepcióban meghatározott irányelvek
megvalósítása, felügyelete, illetve ellenőrzése a későbbi lakásstratégiai intézkedések
meghatározása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.
Jelen koncepcióban megfogalmazott irányelvek összhangban állnak az önkormányzat
mindenkori vagyongazdálkodási irányelveivel.
A jelenlegi koncepciót megelőzte a 2000-ben készült lakáskoncepció, amely célul tűzte ki,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nehéz gazdasági körülmények ellenére is
kiemelten kezeli a szociális problémák megoldását, azt a helyi társadalom által elvárt szinten
működteti. A terv meghatározta a fejlesztési prioritásokat és a szervezeti tartalmi változások
keretét. Hangsúlyozta, hogy a települési lakáshoz jutáshoz programnak kettős szerepet kell
betöltenie, egy felől olyan tevékenységeket kell előirányoznia, amelynek megvalósításával
aktívan hozzájárul az országosan prioritásnak tekintett problémák megoldásához, másfelől
hatékony eszköze kell, hogy legyen a település által legfontosabbnak tekintett helyi
problémák kezelésére. A koncepció összegzésképpen az alábbi stratégiai célokat, előnyöket
fogalmazta meg egy évtizeddel ezelőtt:
• a település lakásvagyonának növelése, a lakáshoz jutási esélyek érdekében a bérlakás
állomány mind mennyiségi, mind minőségi mutatóinak emelése szükséges,
• a bérlakás számának növelése kedvezően befolyásolja a lakások mobilitását,
• a bérlakás építés kedvező hatást gyakorol a település gazdasági életére, mert segíti az
ipari park érdemi beindulását, csökkenti a településről az elvándorlást, ezáltal javítja a
lakosság hangulatát, munkahelyet teremt,
• az új bérlakások hasznosításából származó bérleti díj bevételéből javítható a meglévő
szociális bérlakások karbantartása, illetve felújítása,
• a költségalapú bérlakások felépítése mind a fiatalok, mind az idősek számára,
• az önkormányzatnak a jövőben is fenn kell tartani a támogatási rendszert, mely
hatékonyan szolgálta a lakáshoz jutás feltételeinek javítását.
A koncepció készítése során a helyzetelemzést követően meg kell vizsgálnunk, hogy a tíz
évvel ezelőtt megfogalmazott célok mennyiben valósultak meg, illetve az elemzést követően
tudjuk meghatározni a Gyomaendrődi lakásgazdálkodás stratégiai céljait.
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3. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÉS A LAKÁSPOLITIKA JOGSZABÁLYI
HÁTTERE, ELJÁRÁSREND
3.1. Európai Uniós jogszabályi háttér
A lakhatáshoz való jog több uniós ország jogszabályaiban rögzítésre került, azonban
egységes európai alapjoggá nem lépett elő. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a
lakástámogatáshoz való jogot rögzíti.

3.2. Törvények és rendeletek vonatkozó részeinek ismertetése
A Magyar Alkotmány illetve a 2012. január 1. napjával hatályba lépő Magyarország
Alaptörvénye a szociális biztonságról, illetve a lakhatásról, mint alapvető emberi jogról nem
rendelkezik:
Magyarország Alaptörvénye XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül
bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében
a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is
megállapíthatja.
XXII. cikk
Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
A lakásgazdálkodás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján
önkormányzati feladat, azonban nincs meghatározott, kötelezően felállítandó hivatali
struktúra, vagy szervezeti keret. A képviselő-testület saját hatáskörében, a fennálló
jogszabályoknak megfelelően alakíthatja az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodási
és kezelési formáját, az ezen a területen a meghatározott keretek között érvényesíthető
prioritásait.
1990. évi LXV. törvény
„8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi
tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
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a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.”
Konkrét, csak az önkormányzati lakásgazdálkodásra vonatkozó törvény nincs, több törvény
alapján kell az önkormányzatoknak a helyi rendeleteiket megalkotniuk, a lakások kezelését
megoldaniuk. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be:
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezik az önkormányzat vagyonáról, így a korábbi
tanácsi bérlakásokról is.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban lakástörvény) biztosítja az
önkormányzati lakásgazdálkodás elsődleges jogi kereteit. A lakástörvény ugyanakkor a
helyiségek és lakások bérbeadásának szabályait rendezi, tehát nemcsak az önkormányzati
lakásokra vonatkozik, hanem egyéb magántulajdonú bérletekre is. A törvény alapján
kötelesek az önkormányzatok a helyi rendeleteiket megalkotni.
Az önkormányzatoknak a törvényhozó szerint a lakásértékesítésből befolyó
összegeket egy külön számlán kell kezelni, amelyet csak a törvényben meghatározott
feladatokra és célokra fordíthatnak. Az önkormányzatoknak a pénz felhasználására a
jogszabály tág teret enged - közművesítésre, telek kialakításra, telepfelszámolásra, stb. -, nem
mondja ki egyértelműen, hogy az ebből befolyt összeget, csak az önkormányzati bérlakásszektorra köteles fordítani, ugyanakkor nem helyez kilátásba szankciókat a törvényi
kötelezettség elmulasztása esetén.
A törvény sok kérdésben a bérlő és bérbeadó megállapodására bízza a lakásokkal
kapcsolatban felmerülő költségek megosztását.
Az önkormányzatoknak a bérleti szerződés felmondásán és bírósági eljárás indításán
kívül nincsenek egyéb lehetőségei. Jogi eszközökön túl, szankciók nincsenek a rendszerbe
építve. A meglévő jogi eszközökkel hatékonyan kell bánnia az önkormányzatoknak.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
szociális törvény) lakhatással összefüggő szabályozása elsősorban a különböző
támogatási/segélyezési lehetőségeket részletezi. A törvény két fontos eleme az
adósságkezelési szolgáltatás, illetve a lakásfenntartási támogatás biztosítása. Részletesen
szabályozza az igénylők körét, az igénylés formáját, szabályait, mechanizmusait. Az
Országgyűlés 2011. szeptember 01. napjával kiterjeszti a normatív lakásfenntartási
támogatásra jogosultak körét, megemeli a jövedelemhatárt, valamint bővíti a támogatás
felhasználási körét, melyet fenti időponttól már nemcsak áram-, víz-, és gázszolgáltatásra,
hanem akár fával történő tüzelés költségeinek enyhítésére igénybe veheti az arra szociálisan
rászoruló személy.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. évi törvény nem
rendelkezik külön a lakhatásról. Az önkormányzatnak ezen a téren nincsenek
lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatai.
A törvény a pénzbeli és természetbeni ellátások között az otthonteremtési támogatást is
szabályozza, ez figyelembe veendő szempont a lakásgazdálkodás szempontjából. Az állam
ezzel az eszközzel segíti a hátránnyal induló állami gondozásban élő fiatalokat. Célja a
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lakhatás tartós megoldásának az elősegítése, ez azonban, mivel az összeg alacsony, kevéssé
hatékony. Az anyagi támogatás azonban nem tudja a különböző hiányzó ismereteket,
szocializációs modelleket pótolni.
A törvény 7.§ (1) bekezdése kiemeli, hogy a gyermeket kizárólag anyagi okokból a
családjától elválasztani nem szabad. Ebből adódóan, pl. egy önkényes lakásfoglaló vagy a
jelzáloghitelét fizetni nem képes család esetén a kilakoltatás következtében a gyermek is
utcára kerülhet.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 8. §-ában felsorolt tulajdonságok alapján – pl.: nem, faji hovatartozás, bőrszín,
családi állapot, vagyoni helyzet, társadalmi származás - a lakhatás területén is az egyenlő
bánásmód elvének kell érvényesülnie. A törvény 26. §-a egyenlő bánásmód
követelményrendszerét rögzíti a lakhatás területén:
„(1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket
a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami
vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával
kapcsolatosan,
b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési
telkek értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során.
(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve
feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságokon.
(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve
településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján
elkülönüljenek.”

3.3. Helyi rendeletek bemutatása
Az önkormányzat a lakástörvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendeletét, melyben
rögzítette a szolgálati, szociális, valamint a költségalapú bérlakásokban létrejövő
lakásbérletek szabályait, a bérlő és a bérbeadó jogait és kötelezettségeit, valamint megalkotta
a helyiséggazdálkodás, az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésének
szabályrendszerét.
A rendelet átfogó felülvizsgálatára az elmúlt tíz év során nem került sor. Szükségesnek
tartjuk, hogy a helyzetelemzés elvégzését, a koncepció elfogadását követően kerüljön sor a
rendelet felülvizsgálatára, mely által a rendelet koherensé válik a koncepcióban
megfogalmazott elvárásokkal, célokkal.
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II.
10.) KT rendelettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évtizedekhez hasonlóan
továbbra is biztosítja a gyomaendrődi fiatalok számára az első lakás vásárlásához, építéséhez
bővítéséhez biztosított önkormányzati támogatást. Önkormányzatunk anyagi lehetőségeihez
mérten mindig kiemelten kezelte a fiatalok lakhatásának segítését, felismerve azt, hogy
milyen fontos a fiatalok településen való tartása. A támogatás kamatmentes hitel és vissza
nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, maximum összege 500 e Ft, bővítés
esetén ezen összeg 50 %-a nyújtható.
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Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelettel az önkormányzat a meglévő
lakások helyreállításához nyújt anyagi segítséget, amennyiben ár, belvíz, rendkívüli időjárás,
vihar, vagy tűz bekövetkeztekor a káresemény a kérelmező által lakott lakóházban kárt
okozott, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes
megoldani.
A támogatás mértéke a kár nagyságától, a család jövedelmi viszonyaitól, szociális helyzetétől
függ, maximális összege 400.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan vállalt feladatként biztosítja az
adósságkezelési szolgáltatást, felismerve azt, hogy egyre több család, vagy egyedül élő
személy képtelen egyedül, segítség nélkül a lakhatással kapcsolatos rezsiköltséget
folyamatosan vállalni. Az önkormányzatok számára 90 %-os állami normatíva áll
rendelkezésre az adósságkezelési szolgáltatás biztosítására.
Az adósságkezelés helyi szabályait a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003.
(VIII. 12.) KT rendelet tartalmazza. A rendelet alapján az adósságkezelési szolgáltatás
körébe vonható adósság a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes
gáz-, áramdíj-, víz- és csatornahasználati díjtartozás), a társasházi lakások esetén fizetendő
közös-költség hátralék, lakbérhátralék.
A szociális törvényben meghatározott jogszabályi keretek között önkormányzatunk kötelező
feladatként biztosítja a helyi lakásfenntartási támogatást, melynek feltételeit az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet tartalmazza. A helyi lakásfenntartási támogatás a normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeknek nyújt további pénzbeli támogatást, havi 1
e Ft összegben, összesen 12 e Ft értékben.
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4. HELYZETELEMZÉS – GYOMAENDRŐD
LAKÁSKONCEPCIÓ SZEMSZÖGÉBŐL

ADOTTSÁGAI

A

4. 1. A település helyzetét bemutató általános adatok
Az alábbi általános infrastrukturális adatokból arra lehet következtetni, hogy milyen
feltételeket biztosít az önkormányzat lakosai számára:
Lakóépületek száma 2010. január 1-i adat szerint: 6591 db, mely lakásokból alacsony
komfort fokozattal rendelkező lakások száma 3275 db (2303 db félkomfortos, 972 komfort
nélküli). Öt évre visszatekintve a lakásállományon belül az alacsony komfort fokozatú
lakások aránya nem változott, tekintettel a település lakóinak szociális és anyagi helyzetére ez
az arány várhatóan az elkövetkezendő években sem fog változni. Az önkormányzat szociális
és költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló emberek lakhatási gondjainak
megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv keretében 24 db költség alapú
bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám alatt, még 8 db a Magtárlaposi
u. 14-16. szám alatt található. A bekerülési érték: 157.429.767 Ft, ebből az összegből az
állami támogatás: 120.800.000 Ft, az önkormányzati készpénzes saját erő 22.229 767 Ft, a
saját erőként beszámított ingatlan érték: 14.400.000 Ft.
A bérlakások kiutalása Gyomaendrődi Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik. A kiutalás
feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt
számú rendelet 8/A. §-ai szabályozzák.
A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat:
- aki a 35. életévét még nem töltötte be,
- aki és a vele együtt költöző, forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
- aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését
30 napon belül vállalja,
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, melynek összege 2011. évben:
57.000,- Ft.
A kijelölt bérlővel a bérleti szerződés határozott időre szólhat (5 év), mely indokolt esetben
egy alkalommal, maximum 3 évre meghosszabbítható.
Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat,
aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18.
életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette.
A kijelölt bérlővel a lakásbérleti szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.
Mind az Endrődi úton, mind a Magtárlaposi úton lévő lakások kihasználtsága 100 %-os. Igaz
a lakások átadását követően az Endrődi úton lévő lakások kiutalása két alkalommal történt,
mivel az őszi meghirdetéskor nem volt annyi érdeklődő, hogy a 16 db lakás kiutalásra
kerüljön, majd 2003. tavaszán töltődött fel, azóta azonban a lakások kihasználtsága 100 %-os.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 18 db
szolgálati-, [mely lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (11 db) vagy komfortos (7 db)]
és 19 db szociális bérlakás van [a lakások komfort fokozata: komfortnélküli (11 db),
komfortos (8 db)].
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület-, míg a szociális bérlakások kiutalása
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
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4. 2. Demográfiai adatok
A lakosság száma 2010. január 1. napján 14.625 fő. A helyi népesség döntő többsége
magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb)
nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány
közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Az alábbi táblázatban 2007-2010 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
1. számú táblázat

0-2
2007. 01.01.
2008. 01.01.
2009. 01. 01.
2010. 01. 01.

407
367
343
327

3-5
441
425
424
403

6-13
1121
1125
1081
1083

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X
738
710
697
651

7727
7601
7455
7328

1104
1126
1168
1193

1652
1670
1672
1666

1214
1185
1199
1247

740
763
738
727

Külterületi
Lakosok száma
1057
1063
1030
1019

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma
csökken, míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. Négy év alatt 243
fővel 8,9 %-kal csökkent a 0-17 lakosok száma, valamint 3,5 %-kal csökkent az aktív korú
lakosok száma.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik
számára a közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
Települési lakossági adatok
2. számú táblázat
Év
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
lakszám 16045 15900 15600 15523 15540 15399 15321 15237 15144 14972 14777 14625
Forrás: KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

A város lakosságszáma 1999-hez viszonyítva 1420 fővel, 8,8 %-kal csökkent.
A népesség lélekszámának visszaesése közel harmincéves folyamat, mely az ország területein
különbözőképpen megy végbe, a természetes fogyás tekintetében Békés Megye élen járt az
elmúlt nyolc évben, 7,6 %-kal csökkent a megye lélekszáma (KSH: A népmozgalom területi
különbségei), sajnos az országos és a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen
az elmúlt 10 év alatt 8,1 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség
számának csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a
gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az
idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az
önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia.
A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el és bevándorlás. A település
külterületeire (Öregszőlő, Nagylapos) figyelhető meg nagyobb arányú bevándorlás az
alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy része anyagilag és szociálisan rászorult
személy illetve család.
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4. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2007 – 2010. február havi munkanélküliségi adatai:
3. számú táblázat

Regisztrált munkanélküliek száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma

2007
1035
10,68
108
236
125

2008
1049
10,87
168
204
117

2009
1232
12,8
236
338
104

2010
1306
13,7
339
289
131

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2007-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az ország átlagánál
kedvezőtlenebbül alakult, annak ellenére, hogy 2007 év első negyedévében nőtt a
foglalkoztatottak száma és aránya. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5 %, Békés
megyében 7,7 %, melyet 3 százalékponttal meghaladja a Gyomaendrődi mutatószám. 2008ban jelentős változás nem következett be sem a megyében, sem városunkban a gazdasági
aktivitás területén, a munkanélküliségi ráta városunkban illetve a megyében
kedvezőtlenebbül alakult, mint az országos mutatószám. 2009-ben a Békés megyei
munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi ráta 12,8 % volt,
így városunkban a megyei helyzetnél kedvezőbben alakult a munkanélküliség. A táblázat
adataiból látható, hogy a gazdasági világválság 2009 évben elérte városunkat, hiszen
emelkedett a munkanélküliek száma, illetve csökkent a foglalkoztattak száma. A Dél-Alföldi
Régióban 2010. évben a munkanélküliségi ráta további 1,5 százalékponttal nőtt (14,8 %). A
Régión belül Békés megyében mérték a legmagasabb munkanélküliségi és a legalacsonyabb
foglalkoztatási rátát. Gyomaendrődön 2010-ben is a régiós átlag alatt maradt a
munkanélküliségi ráta, de 1,1 százalékponttal meghaladta az egy ével korábbi adatot. Biztató,
hogy 2011. első negyedévében tartósan a munkanélküliségi ráta csökkenése figyelhető meg.
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2011 első negyedévének munkanélküliségi adatai:
4. számú táblázat

Regisztrált munkanélküliek száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma

Január
1278
13,56
307
227
196

Február
1274
13,52
280
262
203

Március
1205
12,79
257
221
176

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Regisztrált munkanélküliek három havi átlaga: 1252 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60
évesek) 13,2 %-a. A munkaképes lakosság száma: 9422 fő. A munkaképes korú lakosság
száma viszonylag magas, ám a regisztrált munkanélküliek száma is jelentős. Jelentős azoknak
a személyeknek a száma is, akik regisztrált munkanélküliek, illetve akik álláskeresési
járadékban, segélyben részesülnek.
A következő két táblázatban a főbb pénzbeli és természetbeni szociális ellátások valamint a
közfoglalkoztatás alakulását mutatjuk be.
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Pénzbeli ellátások
5. számú táblázat
2008. év
A segély típusa

fő

2009. év

Pénzügyi
Költségve Lakosság
felhasználás
tés
zám %ezer Ft
%-ban
ban

fő

Pénzügyi
felhasználás
ezerFt

2010.

Költségvetés Lakosság zám
%-ban
%-ban

fő

Pénzügyi
felhasználás
ezer Ft

Költségvetés Lakosság szám
%-ban
%-ban

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

961

9.603

0,23

6,42

992

10.701

0,26

6,71

1046

11.339

0,23

7,15

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

437

5.126

0,12

2,92

538

5.983

0,15

3,64

597

3.956

0,08

4,08

Rendszeres szociális segély
(egészségkárosodottaknak)

31

9.210

0,22

0,21

20

7.569

0,18

0,14

68

16.588

0,33

0,46

379

12.2218

2,90

2,53

399

117.955

2,86

2,70

620

135.056

2,70

4,24

Időskorúak járadéka

12

4.237

0,10

0,08

11

3.752

0,09

0,07

8

3.205

0,06

0,05

Ápolási díj + 18% nyugdíj járulék

83

30.896

0,73

0,55

93

40.350

0,98

0,63

89

38.998

0,78

0,61

Lakásfenntartási támogatás

399

23.784

0,56

2,66

383

24.249

0,59

2,59

534

35.332

0,71

3,65

Adósságcsökkentési támogatás

85

3.496

0,08

0,57

120

8.528

0,21

0,81

118

14.541

0,29

0,81

Temetési segély

124

1.413

0,03

0,83

104

1.163

0,03

0,70

123

1.701

0,03

0,84

Köztemetés

19

2.330

0,06

0,13

29

3.876

0,09

0,2

30

4.560

0,09

0,21

Közgyógyellátás (méltányosági) 75%

28

721

0,02

0,19

42

1.083

0,03

0,28

47

1.350

0,03

0,32

Átmeneti segély (felnőtt)

218

1.598

0,04

1,46

126

834

0,02

0,85

329

3.971

0,08

2,25

Mozgáskorl. támogatása

370

3.944

0,09

2,47

328

3.234

0,08

2,22

314

3.060

0,06

2,15

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

Saját adatgyűjtés 2008-2010
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 85 fővel 8,5
%-kal emelkedett az elmúlt három év során, ez a tendencia felerősödve figyelhető meg a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében, itt az emelkedés 36 %-os.
A pénzbeli ellátások közül az adósságcsökkentési támogatásra jogosultak száma is
megnövekedett, míg 2008-ben 85 fő igényelte, addig 2010-ben 118 fő igényelte a támogatást.
E változások nagyon jól szemléltetik azt, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt három év
során romlott, egyre több családnál okozott gondot egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az
iskolakezdéssel járó költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Közcélú és közhasznú foglalkoztatottság
6. számú táblázat

Év

Közhasznú foglalkoztatás
Létszám (Fő)

Közcélú foglalkoztatás

2009

30

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
15.459

Létszám
(Fő)
272

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
111.749

2010.

55

19.417

335

147.600

2011. április 30

-

-

171

18.543

Saját adatgyűjtés 2009-2011

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatosan kiemelt feladatnak
tekintette a közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszervezését. A közfoglalkoztatással
átmenetileg megoldható a munkaerőpiac perifériájára szorult, a munka világából kikerült
személyek és családok megélhetési problémája, ezért is tartja az Önkormányzat kiemelt
feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását.
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5. A LAKÁSPOLITIKA ÉS A LAKÁSGAZDÁLKODÁS RENDSZERE,
SZERVEZETI HÁTTERE GYOMAENDRŐDÖN
5.1. A lakásgazdálkodás döntéshozatali szervezeti háttere Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat kötelezettségeit, feladatait és jogait a 4. pontban felsorolt törvények, helyi
rendeletek rögzítik.
A lakásgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben a Képviselő-testület a legfőbb döntéshozói
szint, de döntési kompetenciájának egy részét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeletében átruházta az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra (továbbiakban
Üokke Bizottság), mely döntően egyedi/szakmai ügyekben dönthet.
A Képviselő-testület felé a döntés-előkészítés, a javaslattétel az Üokke Bizottság feladata. A
polgármester rendkívüli esetben dönthet lakhatási kérdésekben, az ehhez kapcsolódó
jogosítványai a Képviselő-testülettől származik (pl. elemi kár esetére megállapítható
önkormányzati támogatás.)
Az Üokke Bizottság egészségügyi, szociális, oktatási és lakáskérdésekről egyaránt dönt,
havonta ülésezik.
A lakhatással kapcsolatosan nincs más szervezetnek, intézménynek döntési kompetenciája.

A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti háttere
A testületi döntések végrehajtó szervezete a Humánpolitikai Osztály. Az osztálynak a
kérelmezőkkel kapcsolatos feladatokat kell megoldania, vagyis kérelmek, panaszok,
bejelentések intézése, megválaszolása, engedélyezésre való előkészítése. Feladatuk továbbá a
lakásgazdálkodással kapcsolatos koncepciók, programok kidolgozása. Az osztályon belül az
előterjesztések elkészítése, a megszületett döntések végrehajtása egy fő felsőfokú
végzettséggel rendelkező szociális ügyintéző feladata.
Az osztályon kívül a Pénzügyi Osztály (költségvetés), illetve a Városüzemeltetési Osztály (a
bérlakásokkal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkák műszaki tartalmának ellenőrzése)
is érdekeltek a lakhatással kapcsolatos kérdésekben.

5.2. A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
A bérleményekkel kapcsolatos kezelői feladatok az alábbi területekre terjednek ki:
• bérlemény átadása a bérlő részére,
• bérleményhasználat idején felmerülő feladatok (ellenőrzések, azonnali veszélyelhárítás,
felújítások, bérleti díj beszedése)
• bérlemény átvétele,
• üres bérlemény fenntartása, kezelése.
A Humánpolitikai Osztály végzi a pályázatokkal, lakáskiutalásokkal, a cserék
lebonyolításával kapcsolatos előkészítő feladatokat, a döntést követően elkészíti a bérleti
szerződéseket.
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A Humánpolitikai és a Városüzemeltetési Osztály a lakásgazdálkodással kapcsolatban a
lakás-felújítási feladatok megrendelését, a kivitelezés ellenőrzését közösen, együttműködve
látja el.
Jelenleg bérlakások műszaki állapotával a kezelő és a tulajdonos együttműködve foglalkozik.
A lakbér-hátralék kezelését a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi.

5.3. Tevékenységükkel a lakhatáshoz kapcsolódó szervezetek
Térségi Humánsegítő Szolgálat feladata a családok problémáinak teljes feltárása, komplex
kezelése. Az önkormányzati bérlakásokban élők nagy része megjelenik a szolgálat
ügyfélkörében. Az intézmény kliensei érdekében egyrészt jelzéssel élhet a Humánpolitikai
Osztály, illetve az Üokke Bizottság felé, másrészt a kliensét segíti a pályázati eljárásban való
részvételben. A szolgálat e tevékenysége körében folyamatos kapcsolatban áll a
Humánpolitikai Osztállyal.
Önkormányzati intézmények vezetői a Képviselő-testület által megjelölt hiányszakmák
betöltése érdekében kérheti az adott munkakör betöltése érdekében szolgálati bérlakás
kiutalását az általa foglalkoztatni kívánt személy számára.
Együttműködési kultúra a szereplők között
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti hátterében az elmúlt év során
tisztázásra került az egyes osztályok és a kezelő szervezet feladata és hatásköre. A
feladatmegosztásnak a mindenkori hatályos helyi rendeleten kell alapulnia.
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6. A LAKÁSPOLITIKA ÉS
RENDSZERE, FOLYAMATA

LAKÁSGAZDÁLKODÁS

HELYI

6.1 Az eljárásrend bemutatása
Jogosultság
Az önkormányzati bérlakások szociális, költségelvű és piaci alapon adhatók bérbe. Az
önkormányzat a lakásállomány nagy részét szociális alapon adja bérbe, alacsony bérleti díjért.
A szolgálati és a költségalapú bérlakások esetében is hasonlóan alacsony a lakbér összege. Az
önkormányzat a szolgálati bérlakások alacsony lakbérével kedvezményes feltételekkel
szeretné lakáshoz juttatni azokat a szakembereket, akiknek szakértelmére városunknak
szüksége van. A költségalapú bérlakás a szociális/kedvezményes illetve a piaci alapon
bérbeadott lakástípus között helyezkedik el. Relatíve ennél a kategóriánál sem magas a lakbér,
ugyanakkor a lakbérek értékállóságát biztosítania kell. A következő lakástípus a piaci alapon
bérbe adható lakás, ilyen típus Gyomaendrődön nem található.
Jelenleg nincs olyan lakás, amelyet az önkormányzat ilyen formán hasznosítani tud. Nincs a
piaci alapú bérbeadáshoz megteremtve a kínálat, nincs felmérve a várható kereslet, és a
lehetséges bérlők igényei sem.
Költségelven bérbe adott lakások száma 24 db.
8 db lakás fiatalok számára határozott időtartamra, maximum öt évre utalható ki, abban az
esetben, ha a leendő bérlő vállalja, hogy lakás előtakarékossági szerződést köt.
16 db lakás a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
számára utalható ki, határozatlan időtartamra.
Költségelvű lakásoknak a bérleti díja a lakás műszaki állapotának fenntartását fedezi. A
lakások mobilitása a fiatalok esetében biztosított, a nyugdíjasok számára kiutalható lakások
esetében ez nem mondható el, a lakások nagyrészében a 2002-es átadás óta ugyanaz a bérlő
lakik. Elmondható, hogy mindkét lakástípusnál nagy igény mutatkozik, melynek kielégítésére
a lakásállomány bővítése lenne a megoldás.
Szociális alapon azok az állampolgárok igényelhetnek lakást,
• akiknek a közös háztartásban élők esetében egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimumot,
• létfenntartáson felül szükséges mértéken felül ingó és ingatlan vagyona nincs továbbá
• forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.
Az igénylők szükségleteit a szociális bérlakás állomány sem műszakilag, sem
nagyságrendileg nem elégíti ki.
A jogosultság ellenőrzése
A kérelmező jövedelmi viszonyait munkáltatói igazolás alapján köteles igazolni.
Munkanélküliség vagy egyéb ellátási formákat (nyugdíj, gyes) az illetékes szerv
(önkormányzat, munkaügyi központ, államkincstár stb.) igazolása alapján fogadnak el. Az
ingatlanvagyonról és az ingóvagyon értékéről nyilatkozattétel szükséges.
A pályázati adatlap benyújtását követően a Humánpolitikai Osztály minden esetben
környezettanulmányt készít, mely során a kérelmező lakás-, szociális-, és anyagi
körülményeiről tájékozódik.
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Bérlőkijelölés
Az önkormányzat a Belügyminisztériumnak adott bérlőkijelölési jogot. A bérlőkijelölést az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati
lakások száma 5. Ez a teljes állománynak 8 %-át teszi ki, mely lakások jobb minőségűek,
magasabb komfortfokozatúak.
A bérleti szerződés felmondása
Bérleti szerződést több ok miatt lehet felmondani, melyeket a törvény nem kötelezettség,
hanem lehetőségként szabályoz:
• a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
• a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges
kötelezettségét nem teljesíti;
• a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
• a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló
helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;
• a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel.
Véleményünk szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata helyi rendeletében megfelelő
módon szabályozott az eljárásrend.
A kilakoltatás folyamata jogszerű és jogszerűtlen bérlő esetén is meglehetősen hosszadalmas.
A panasz beérkezésétől a lakáselhagyásáig minimum másfél év telik el. A bérleti szerződés
felmondása és a bírósági eljárás hosszadalmas ügymenetet jelent, a kétséges eredmények
miatt így megfontolja a bérbeadó az eljárás megindítását.
Városunkban az elmúlt évtizedben egy alkalommal fordult elő kilakoltatás, melynek oka a
felhalmozott lakbértartozás volt (2000. évben közel 100 eFt lakbérhátralék)

6. 2 A lakás mobilitás
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb problémája a mobilitás alacsony foka. A
lakások mobilitása alatt azt értjük, hogy a lakások nem cserélődnek a bérlők között az
igényeknek megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a változó igényeknek
megfelelően a lakásállományát. A bérlőállomány nem cserélődik, a lakásokban élők tartós
megoldásnak tekintik az önkormányzati bérlakást.
A lakások mobilitását elősegítő egyik eszköz lehetne a csere minden formájának szélesítése.
Jelenleg nincs olyan kommunikációs tér, ahol az önkormányzati bérlakásban élők fel tudnák
egymással venni a kapcsolatot, ha különböző okokból cserében gondolkodnának.
Az információ áramlása a Polgármesteri Hivatalon, illetve a kezelő szerven keresztül folyik,
akik nem képesek ezeknek a problémáknak a kezelésére. Az aktuális informáltság hiánya a
csere-lehetőségek jelentős beszűkülését eredményezi.
Jelentős probléma a csere-kínálat minőségi, de főként mennyiségi hiánya is.
A csere-lehetőségek szélesítésének jogi háttere adott, azonban a gyakorlatban, mivel nincs
kidolgozott objektív szempont-rendszere és menete, ezért meglehetősen esetlegesen működik.
A mobilitás kérdéséhez kapcsolódik az is, hogy bár a törvény lehetőséget biztosít
magántulajdonos és önkormányzati bérlő közti cserére, ennek a gyakorlata meglehetősen
nehézkes, törvényileg„túl-szabályozott”. A magántulajdonos és a bérlő közti csere nem
jellemző megoldási mód.
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A fent leírtak elsősorban a szociális bérlakásokra igazak, hiszen a fiatalok részére kiutalható
költségalapú bérlakások esetében az öt évre szóló szerződésekkel biztosított a bérlő
személyének változása. A szolgálati bérlakásoknál és az időskorúak részére kiutalható
bérlakások esetében már erősebben jelentkezik a fenti probléma, ez elmúlt évek tapasztalata
alapján elmondhatjuk, hogy mindkét lakástípusnál egy-egy bérlő hosszú éveken keresztül
bérlői státuszban marad.
A bérlők szociális és anyagi helyzetéből adódóan városunkban nincs realitása a lakásmobilitás
erősödésének. A bérlők nagy része végleges megoldásnak tekinti a bérlői státuszt, rossz
anyagi és szociális helyzetük miatt nem jelentkezik életcélként saját tulajdonú lakás
megszerzése.
A csere lehetőség közvetett eszközként elősegítheti a lakás mobilitás erősítését.

6. 3. Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos innovatív programok
A különböző lakásprogramok elsődleges célcsoportja a fiatal korosztály, amely anyagilag
még nem kellően erős az első lakás megvételéhez. Ezek az önkormányzat által indított,
fiatalokat segítő programok azonban meglehetősen kevés fiatalnak nyújtanak valódi
alternatívát. A fiatalok számára nem állnak rendelkezésre változatos, lakhatást elősegítő
programok, támogatási formák (telek-kialakítás, önkormányzati garanciavállalás lakáshitelhez
stb.). Különösen a keresett szakmával és munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezők
körében lenne fontos a városban való letelepedés lehetőségének megteremtése, mivel a
városban képzett fiatalok jelentős része máshol találja meg a tartós életfeltételeket.
A nyugdíjas-korú személyek részére bérbe adható költségalapú bérlakások bővítésére
pályázati lehetőségek kihasználása nélkül nincs elég kapacitása az önkormányzatnak.
Egyéb lehetséges célcsoportokra irányuló lakásgazdálkodási koncepciók teljesen hiányoznak.
Hiányoznak új innovatív lakásgazdálkodási ötletek, lakáspolitikai koncepciók, nincsenek
olyan, kínálatot teremtő korszerű igényekre koncentráló lakásgazdálkodási programok,
amelyek jelentős bevételt, profitot is termelnek. A kérdés az, hogy kellenek-e új programok
vagy inkább az Önkormányzatnak arra kellene minden erejét fordítania, hogy a meglévő
programokat minél tökéletesebben működtesse.
Az önkormányzat saját erőből külső forrás nélkül a meglévő lakásállomány műszaki állapotát
sem képes fenntartani, új lakások építésére is csak pályázati erő bevonása mellett kerülhet sor.
A koncepció a későbbiekben bemutatja a lakásállomány műszaki állapotát és elmondhatjuk,
hogy az állomány nagyobb része igen rossz műszaki állapotban van.
Nagyon nagy igény mutatkozik a nyugdíjas korúak körében a költségalapú bérlakásokra,
kétszer-háromszor ennyi bérlakás bérbe adása is megvalósulhatna, ha a megfelelő mennyiségű
bérlakással rendelkezne az önkormányzat.
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7. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS
RENDSZERE

JELENLEGI

FINANSZÍROZÁSI

7.1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos bevételek és
kiadások
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a bérlakások működtetésével kapcsolatos bevételek és
kiadások alakulását:
7. számú táblázat
2005
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

2006
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

Karbantartás

Felújítás

Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

53 514

875 801

929 315

1 922 000

1 922 000

-

992 685

-

39 119

8 000

47 119

1 285 435

1 362 185

136 250

1 315 066

1 070 301

129 900

320 600

1 520 801

1 420 250

1 420 250

134 105

-100 551

520 155

634 434

528 152

1 682 741

2 131 375

2 131 375

427 349

448 634

1 590 456

856 967

1 732 553

4 179 976

6 759 060

6 835 810

697 704

2 655 834

348 083

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

Felújítás

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

2 307 751
Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

205 415

120 786

1 328 888

1 655 089

1 932 000

1 932 000

-

276 911

-

14 110

22 792

36 902

1 471 895

1 471 895

110 205

1 434 993

4 325 108

374 967

431 880

5 131 955

1 393 645

1 393 645

58 500

-3 738 310

1 481 729
6 012 252

669 877
1 179 740

420 776
2 204 336

2 572 382
9 396 328

2 194 407
6 991 947

2 194 407
6 991 947

516 950
685 655

- 377 975
- 2 404 381

- 4 116 285

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható
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1 711 904

2007
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

2008
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

Felújítás

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

57 439

1 059 343

1 116 782

1 932 000

932 000

-

815 218

-

32 223

-

32 223

1 315 750

1 315 750

126 250

1 283 527

429 180

71 782

509 500

1 010 462

1 343 710

1 343 710 65 250

429 180

287 130
448 574

428 543
1 997 386

715 673
2 875 140

2 479 540
7 071 000

2 479 540
7 071 000

-

333 248

258 447
449 947

1 763 867
4 195 860

2 097 115

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

Felújítás

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

2 098 745

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

120 229

1 393 047

1 513 276

1 912 000

1 912 000

-

398 724

-

540 666

88 598

629 264

1 622 566

1 622 566

47 284

993 302

-

780 150

5 579 222

1 895 899

1 895 899

61 561

- 3 683 323

660 895

494 549
2 756 344

494 549
8 216 311

2 500 642
7 931 107

2 500 642
7 931 107

66 659
175 504

2 006 093
- 285 204

4 799 072
4 799 072

- 1 677 230

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható
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1 392 026

2009

Felújítás

Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

2010

Karbantartás Üzemeltetés

Lakbér

Bevételek
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

195 401

1 189 086

1 384 487

1 861 000

1 861 000

-

476 513

-

260 847

84 397

345 244

1 464 386

1 464 386

83 955

1 119 142

139 265

137 761

426 658

703 684

1 367 890

1 367 890

35 360

664 206

259 595
398 860

736 343
1 330 352

408 851
2 108 992

1 404 789
3 838 204

246 344
4 939 620

2 426 344
7 119 620

44 462
163 777

1 021 555
3 281 416

1 685 761

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

Felújítás

Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

Kiadások
összesen

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

1 595 655
Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

602 513

1 247 875

1 850 388

1 937 600

1 937 600

-

87 212

-

72 630

26 000

98 630

1 615 445

1 615 445

20 475

1 516 815

2 838 416

847 750

443 486

4 129 652

1 244 880

1 244 880

-

- 2 884 772

2 838 416

1 986 209
3 509 102

322 342
2 039 703

2 308 551
8 387 221

1 921 831
6 719 756

1 921 831
6 719 756

131 132
151 607

- 386 720
- 1 667 465

- 3 271 492

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

1 604 027

Saját adatgyűjtés

Az önkormányzati bérlakások költségoldalán a működési, karbantartási és felújítási költségek
jelentkeznek. Az üzemeltetőnek az általa felhasznált forrásokról, költségekről éves szinten
beszámolói kötelezettsége van.
A költségalapú bérlakásoknál az elmúlt öt év során a kiadások a karbantartási és üzemeltetési
feladatok költségeiből tevődött össze, felújításra 2010. második félévében került sor, mely
felújítás gyakorlatilag felemésztette az épületek átadását követően felgyűlt lakbérbevételek
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összességét. Nem szerencsés a bevételek teljes körű felhasználása, hiszen előre nem látható
problémák költségeire így nem marad fedezet.
Mindhárom bérlakás típusnál a karbantartási feladatok között az épületek közösen használt
részeinek állagmegóvása valamint az egyes lakásokhoz tartozó használati tárgyak cseréje,
pótlása szerepelt. Ez utóbbi feladat elvégzése nem a bérbe adó kötelezettsége, hiszen a bérleti
díjak alacsonyan tartásával az önkormányzat figyelembe vette a bérlők szociális helyzetét,
ugyanakkor az alacsony bérleti díjak nem fedezik a karbantartási feladatok költségeit is.
Ennek a rossz gyakorlatnak véget vetve ettől az évtől kezdve a bérlőnek kötelessége a lakás
berendezési tárgyainak javítása, pótlása, cseréje. Az üzemeltetési feladatok között a gondnoki
díj rágcsálóirtás üresen álló lakások átalánydíja szerepel.
A szolgálati és a szociális bérlakások felújítása nem tervszerű, az elmúlt években a nem
elodázható állagmegóvási feladatok elvégzése valósult meg. Sem a szolgálati, sem a szociális
bérlakások teljes körű felújítása nem történt meg, melynek oka hogy a bevételek nem fedezik
egy komplett felújítás költségeit, s erre állami forrás sem áll az önkormányzat rendelkezésére.
Az egyes lakásoknál – Vízmű sori lakások - komplett felújítás elmaradásának másik oka,
hogy az önkormányzat tervei között a bérlakás felszámolása szerepel, melyet a lakások rossz
műszaki állapota, illetve a Vízmű sori lakások esetében frekventált elhelyezkedése indokolt.
Az Október 6. ltp-i bérlakások felújítását gátolja a vegyes tulajdoni viszonyok.
A szolgálati és szociális bérlakások egyenlege közel - 5 mFt, mely azt mutatja hogy a lakbér
bevétel az ad-hoc jellegű felújítási munkák költségeit sem fedezi.
A lakásbérleti díj nagysága lakástípusonként, bérlettípusonként
A bérleti díj kiszámítása több évtized óta változatlan. A lakbérrendszert az önkormányzat a
lakások komfortfokozata, a lakásnagysága alapján állapítja meg azzal, hogy a lakbérek
elmaradnak a lakáspiaci bérleti díjak mértékétől, a lakbérek meghatározásakor a lakások
műszaki paraméterei mellett megjelennek szociális szempontok.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a lakbérváltozásokat és a lakbéremelések %-os mértékét
2004. óta eltelt időszakban:
8. számú táblázat

Lakástípus
Költségalapú bérlakások
Magtárlaposi „A” típus
Magtárlaposi „B” típus
Endrődi „C” típus
Endrődi „D” típus
Szolgálati bérlakások
Összkomfortos
Komfortos
Szociális bérlakások
Komfortos
Komfortnélküli

Lakbérek összege Ft/m2, lakbérmértékének %-os emelése
2004.
2007.
2010.
2011.
Ft/m2 % Ft/m2
%
Ft/m2
% Ft/m2 %
218
216
295
294

240
238
324
323

10
10
10
10

130
110

30
30

180
150

38
36

187
156

4
4

221
179

18
15

110
60

30
0

150
100

36
67

156
104

4
4

179
114

15
10

Saját adatgyűjtés

A költségalapú bérlakások esetében a lakások átadása óta eltelt időszakban (2002.) egy
alkalommal került sor 10 %-os lakbéremelésre. Az önkormányzat a költségalapú
bérlakásoknál átfogó felújítást az elmúlt tíz év során 2010. évben végzett, mely költsége
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felemésztette az eddig felhalmozott bérleti díjakat. A bérlakás építési pályázatban az
önkormányzatunk vállalta azt, hogy a költségalapú bérlakások bérleti díjának értékállóságát
biztosítja. Ezért rendszeresen vizsgálni kell a lakbéremelés szükségességét.
A szolgálati és szociális bérlakások esetében 2004. óta négy alkalommal került sor a lakbéremelésre. Az önkormányzat 2004-ben és 2007-ben mindkét alkalommal 30, illetve 40 %-os
emelést hajtott végre, 2010-ben a lakbérek emelése az infláció növekedésének megfelelően
történt meg. Az önkormányzat ebben az évben újból a lakbérek emelése mellett döntött, mert
a befolyt lakbér összege nem fedezi a lakások felújításának költségeit. A 2011. áprilisától
hatályossá váló bérleti díjak összege nem alakított ki egyensúlyt a bevételek és a kiadások
között, ennek megteremtésére rendszeresen vizsgálni kell a lakbérek emelésének
szükségességét, a helyi rendelet felülvizsgálata során a bérleti díjak kiszámításánál nagyobb
különbséget kell tenni a szolgálati és a szociális bérlakások között, hiszen a két bérlakás
típusban élő személyi kör szociális és anyagi helyzete merőben eltér egymástól, illetve a
bérlakások műszaki állapotában is különbség mutatkozik. A bérleti díjak kiszámításánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy az elmúlt év során változtattunk a kialakult gyakorlaton,
miszerint a karbantartás költségeit 2011. évtől minden esetben a bérlőnek kell vállalnia.
Lakásértékesítés
Az elmúlt évtizedben nem jellemző az önkormányzati bérlakások értékesítése, egy-egy
bérlakás értékesítéséről egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik elegendő számú bérlakással, így az
önkormányzatnak a bérlakások értékesítése során prioritásokat kell meghatározni, pl. telepek
felszámolása, profiltisztítás (vegyes tulajdon megszüntetése).
Építési költségek
Az önkormányzatnak lakásépítésre az utóbbi öt évben nem volt forrása. 2002-ben állami
támogatással 24 db költségalapú bérlakás épült. A jövőben nem várható uniós és kormányzati
forrás. Az utóbbi évtized legjelentősebb önkormányzati lakásépítése az ezredfordulót követő
néhány évben zajlott.
Lakásvásárlás
Az elmúlt évtizedben jellemzően egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat lakások
megvásárlásáról (pl.: településrendezés céljából).
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8. A GYOMAENDRŐDI LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZŐI
8.1 A gyomaendrődi lakásállomány általános jellemzői, történelmi
áttekintése
Gyomaendrőd Város lakáshelyzete rendszerváltásig
Számottevő magánerős lakásépítés az 1960-as évek végén, valamint az 1970-es árvíz után
kezdődött. Az új családi ház építéséhez igénybe vehető belvizes kölcsön, melynek összege
100 és 120 eFt között volt, továbbá az akkor hihetetlenül kedvezményesnek mondható 2-2,5-3
%-os kamatozású hitel nagyban hozzájárult a lakásépítési kedv növekedéséhez. Ez a
tendencia mármint a kedvezményes kamatozású lakásépítési hitelkonstrukció, továbbá az,
hogy ezen hitelek futamideje 20-25 éves időtartamú volt, valamint a viszonylagos gazdasági
stabilitás is kedvezően hatott a nagyarányú mintegy évi 200-220 lakás építéséhez.
Elmondhatjuk, hogy folyamatos emelkedést mutattak a magánerős lakásépítkezések, melyhez
meghatározott pénzintézeti hitel munkáltatói támogatás mellett ebben az időszakban döntően
a családi, baráti alapon ún. „kalákában” történő lakásépítés jelentette a fő megvalósulási
formát. Az épülő házak többsége ebben az időszakban zömében téglából épült, ritkább
esetben szilikátból, de fellelhető a vályog is. Többségében két szoba, konyha, előszoba,
fürdőszoba, kamra WC helyiségekből álló félkomfortos, illetve komfortos lakások épültek,
általában 70 m2 alapterülettel.
1969-től a magánerős lakásépítések mellé bekapcsolódtak a településen működő építő ipari
vállalatok is. Ebben élen járt a Fa és Építőipari KTSZ, mely a jelenlegi vásártéri lakótelepen
60 db négylakásos társasházat épített. A lakások 1 + 2 félszobás komfortos lakások voltak.
Kölcsönvetésük 160 eFt volt, melyből 40 eFt saját erő, 120 eFt OTP hitel. Szociálpolitikai
kedvezmény akkor még nem volt.
Megindult a nagyobb munkáltatók által kezdeményezett lakásépítési hullám is. Először a
Vásártéri lakótelepen 4X4 lakásos társasházak, majd később 13X6 lakást épített társasházi
formában. A lakások 69 m2 alapterületű, két és félszobás, komfortos kivitelben készültek, az
igénylők számára jelentős munkáltatói támogatást biztosítva.
További lakásépítés az OTP beruházásában 1971-től volt, háromemeletes, komfortos lakások
épültek, mindösszesen 242 db. Ezek zömében 55 m2-es, kétszobás, komfortos lakások,
bekerülési költségük valamivel többe került, mint az előző időszak 160 ezer forintos lakásárai,
de 1971-től már megjelent a szociálpolitikai kedvezmény, amely könnyítést jelentett a
lakászoz jutásban.
OTP beruházásban 120 db tanácsi bérlakás épült ugyanebben az időszakban.
Gyomaendrőd város lakáshelyzete a rendszerváltást követően
A rendszerváltás utáni az új, illetve az átmenetet szabályozó keretrendeletek 1993-ig nem
születtek meg, s a meghozott rendeletek is komoly jogalkotási hibákat tartalmaztak, amelyek
ellen az Alkotmánybíróság is vétót emelt. Így 1994 középéig az önkormányzatok jelentős
anyagi nehézségek között működtek.
A régi módszereket számos önkormányzat elvetette, új elvek és formák azonban még nem,
vagy csak elvétve alakultak ki. Az önkormányzatok megalakulása óta eltelt évek folyamán,
lényegében a privatizáció az egyetlen, alapvető változásukat eredményező esemény az
önkormányzati tulajdonú lakásszférában. Ennek eredményeként jött létre azaz önkormányzati
lakásállomány, amely majd a szociális lakás-ellátás alapjául szolgálhatott a következő
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években, hiszen nem valószínű, hogy az önkormányzatok jelentős lakásépítésbe fognának a
közeljövőben.
Az önkormányzati körben a piac negatív hatásainak ellensúlyozása lett a fő feladat, azaz
megtalálni, és lakáshoz juttatni azokat a családokat, amelyeket ebből a lehetőségből a piac
kizárt. E feladatok ellátásának lehetőségeit és korlátait vizsgálva három tényezőről kell
említést tenni.
Egyrészt a szociális lakásra rászorultak körének kialakulásában a privatizáció természetes
szelekció, hiszen – 1995 őszéig – bérlakásukat a benne lakó bérlők alanyi jogon
megvásárolhatták. Az a család, amelyik lakását megvette, kevésbé tekinthető rászorultnak,
mint amelyik erre nem volt képes. Ez még akkor is igaz, ha a lakásukat megvásároltak között
is egyre több volt az olyan család, amelyik az emelkedő fenntartási költségeket már nem volt
képes fedezni. (Nem beszélve a felújítások fenyegető költségeiről).
Másrészt az önkormányzati lakásban maradó, illetve az oda jelentkező családok számára ki
kellett dolgozni a szociális lakás-ellátás feltételrendszerét. Olyan lakáspolitikát kellett
kialakítani, amelynek hatásaként – társadalmilag elfogadható szinten – biztosítani lehet a
lakhatást azok számára, akik erre önerejükből nem képesek. Ennek létrehozásában kemény
korlátot jelentett az önkormányzatok rossz és egyre romló anyagi helyzete.
Harmadik tényező az a sajátos lakásgazdálkodási tapasztalat, amely az elmúlt két évtizedben
halmozódott fel, és amely 1990 tájékán megszűnt.
A politikai, gazdasági helyzet okozta változás negatívan hatott az új családi ház építésekre, de
a lakásvásárlásokra is. Továbbá, jelentős visszaesés következett be a családok egzisztenciális,
anyagi-jövedelmi viszonyaiban is. Jelentősen emelkedtek az építőanyagárak, valamint az
építkezéssel kapcsolatos egyéb költségek. Ez természetesen tovább növelte a bekerülési
költséget. Az új házak egyre emelkedő költségvetése természetesen magával hozta a nem új
családi házak árának emelkedését is. Ezért 1991-től kezdődően huzamosabb ideig tartó
visszaesés tapasztalható mind az új lakások építésében, mind a lakásvásárlásban.
Ebben az időszakban hasonló problémával küzdött az önkormányzat is.
Hiányos költségvetéséből nem tudott hatékony segítséget nyújtani, még a legrászorultabb
rétegek számára sem. Igaz, hogy az épülő új családi házak többsége szép kivitelű egy vagy
kétszintes komfortos, vagy összkomfortos lakóház. Bekerülési költsége az építőanyagától-, a
kivitelezés minőségétől függően kb. 40.000 Ft/m2-ként (1996 évi árakon számítva). Ez olyan
jelentős összeg, hogy ennek fedezetét még a viszonylag jó egzisztenciával rendelkező fiatal
családok sem tudták saját erejükből előteremteni. Nem is beszélve a lakásproblémával küzdő,
a lakosság szociálisan rászorultabb, anyagilag rosszabb körülmények között élő,
többgyermekes családjairól.
Az elmúlt időszakban történt felújítások fejlesztések ellenére a lakosság az új lakás építése
helyett inkább kibővíti meglévő lakását. Gyakori a plusz egy-két szoba hozzátoldása a régi
épülethez. Önkormányzatunk az 1990-es évektől kezdve támogatja a fiatalok első lakáshoz
jutását, melyet mind építkezéshez, mind vásárláshoz illetve későbbi rendeletmódosítást
következtében bővítésre is felhasználhatja kérelmező házaspár. Sajnos azt kell hogy mondjuk,
hogy az egyre romló gazdasági helyzetben egyre kevesebb fiatal pár kéri ezt a támogatást, ami
azt is jelenti, hogy egyre kevesebben vannak abban a helyzetben, hogy lakáshelyzetüket a
szülőktől különköltözve, önállóan tudják megoldani.
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8.2 A jelenlegi önkormányzati lakásállomány bemutatása
Elmondható, hogy a lakások száma folyamatosan csökken:
Lakástípus
szolgálati
szociális
költségalapú

1994
25
72
0

2001
24
33
0

2002
26
34
24

2003
25
36
24

2004 2005
25
25
35
35
24
24
Saját adatgyűjtés

2006
25
35
24

2007
19
33
24

2008
19
33
24

2009
19
33
24

9. számú táblázat
2010
2011
18
18
24
20
24
24

Az 1990-es évek közepén a településünkön is a bérlők nagy része, közel fele élt azzal a
lehetőséggel, hogy az általa bérelt önkormányzati tulajdonú bérlakást megvásárolja. A 2000es évek elejére a vásárlásokat követően alakult ki a szociális bérlakás-állomány, amelynek
nagysága tovább csökkent az utóbbi két évben a Polányi M. u. bérlakások felszámolásának
következtében.
A szolgálati bérlakások esetében is csökkenés figyelhető meg. A bérlők egyedi kérelme
alapján az önkormányzat az elmúlt évek során 7 db szolgálati bérlakást értékesített. A lakás
megvásárlását követően, mint tulajdonosok továbbra is a városban, az önkormányzat
intézményeiben dolgoznak, emelve az önkormányzati szolgáltatások színvonalát.

8.3. A bérlemények földrajzi elhelyezkedése
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások földrajzi elhelyezkedését több tényező befolyásolja.
Az állami tulajdonú lakások kerültek 1990 után önkormányzati tulajdonba, majd értékesítésre.
Mivel a tulajdonosok maguk döntöttek a lakás megvételéről, ezért területileg elszórtan
maradtak meg az önkormányzati bérlakások.
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Sz1
Sz1
Sz1
Sz2

Sz1
Sz2

K16

Sz2

Sz8
Sz4

K8

Sz1

Sz3

Sz1

10. számú ábra
Saját adatgyűjtés
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Sz10

A térképen „fekete Sz” jelzéssel jeleztük a szolgálati lakások területi elhelyezkedését, a
betű után a szám a lakások számát jelöli. Látható, hogy az endrődi városrészen 4 épületben
9 db, a gyomai városrészen 6 épületben szintén 9 szolgálati lakás található.
A térképen „piros Sz” jelzéssel jeleztük a szociális bérlakások elhelyezkedését, a betű
után a szám itt is a lakások számát jelöli. Szociális bérlakás az endrődi településrészen nem
található, még a gyomai városrészen 3 épületben 19 db szociális bérlakás helyezkedik el.
Leszögezhetjük, hogy az elmúlt évek során kialakult a szociális bérlakások tömbszerű
elhelyezkedése (Vízmű sor, Október 6 ltp.).
A térképen „kék K” jelzéssel jeleztük a költségalapú bérlakások elhelyezkedését, a betű
után a szám itt is a lakások számát jelöli.

8. 4. A lakásbérlemények tulajdonosi szerkezete
Az állomány 64 %-a tisztán önkormányzati tulajdonú épületekben helyezkedik el. A 62
lakásból 40 tisztaprofilú épület, ezeknek a lakásoknak több mint a felét a költségalapú
bérlakások teszik ki.

8. 5 Önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota
Az
önkormányzati
tulajdonú
lakásállomány
magában
foglalja
a
város
legértéktelenebb,legrosszabb műszaki állapotban lévő lakásait (10 db Vízmű sori lakás). Az
építési technológia alapján az önkormányzati tulajdonú bérlakások alapvetően két nagyobb
csoportra oszthatóak, hagyományos és paneles építési módon készült épületek. A
lakásbérlemények 80%-a hagyományos, 20%-a paneles építésű.
A paneles építési technikával készült épületeknél problémát okoz az elavult
vezetékrendszer, a hőszigetelés hiánya.
A hagyományos építésű bérlakásállomány 41 %-a rendkívül leromlott műszaki állapotú.
Lakástípusokra bontva láthatjuk, hogy a hagyományos építésű szolgálati lakások közül 8
lakás, szociális bérlakások közül 12 lakás leromlott műszaki állapotú, költségalapú
bérlakások műszaki állapota a most elvégzett nagy felújítást követően kielégítő. Problémát
jelent a kisméretű és alacsonyépítésű minőségű lakások műszaki állapota (pl. Vízmű sor),
az önkormányzatnak fel kell készülnie a bérlakások gazdaságtalan felújítására, illetve a
leromlott műszaki állapotú bérlakások kiváltására.
A koncepció mellékletében található a bérlakásállomány fényképes bemutatása.

8. 6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat szerinti
megoszlása
11. számú táblázat

Szolgálati
Szociális
Költségalapú

Összkomfort
11
0
24

Komfortos
7
7
0

Komfortnélküli
0
13
2

Saját adatgyűjtés

A bérlakások több mint fele összkomfortos (56 %), a lakások 22 %-a komfortos, még a
lakások 24 %-a komfortnélküli. Ennek az adatnak a lakás típusonkénti elemzése is rámutat
a bérlakásállomány szerkezeti problémáira, hiszen a szociális bérlakások 65 %-a
komfortnélküli bérlakás, melyek igen leromlott műszaki állapotban vannak.
Önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal.

30

9 AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLŐINEK
BEMUTATÁSA
9.1 Az önkormányzati lakásokban élők helyzete
Az alábbi fejezet a Humánpolitikai Osztály 2011. évi felmérésére támaszkodik. Az adatok
feldolgozása, elemzése nem volt teljes körű, néhány fontosabb szempontot emeltünk ki. Az
önkormányzatnak nincs ilyen jellegű, rendszeresen feldolgozott elektronikus adatbázisa.
Az önkormányzati lakásokban a város lakosságának kevesebb mint 1 %-a él, akik
határozatlan és határozott idejű bérleti szerződések alapján lakják az ingatlanokat.
Az önkormányzati
Gyomaendrődön:

Határozott idejű
Határozatlan idejű

lakásbérleti

szerződések

megoszlása

Költségalapú
Magtárlaposi
db
%
7
88
1
12

Költségalapú
Szociális
Endrődi
db
%
db
%
0
0
8
40
16
100 11
60
Saját adatgyűjtés

a

lejárat

Szolgálati
db
6
7

%
46
54

ideje

szerint

12. sz. táblázat
Összesen
db
15
42

%
26
74

A fenti táblázat alapján is látható, hogy a lakások 74 %-a határozatlan idejű szerződésekkel
lekötésre került, intakt állomány.
A szerződések áttekintése során megállapítottuk, hogy a bérlők jogai és kötelezettségei nem
egységesen kerültek meghatározásra, hiszen az adott szerződés megkötésekor hatályban
lévő helyi rendelet határozta meg a bérlő jogait és kötelezettségeit. Ahhoz, hogy minden
bérlőre ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkozzanak szükségessé válik a
szerződések ilyen irányú felülvizsgálata, egységesítése, melyre azonban csak a bérlőkkel
való közös megegyezést követően kerülhet sor.
A bérlakásállományon belül a fiatalok részére kiutalt költségalapú bérlakások 88 %-a
határozott időtartamú – 5 évre szóló – bérleti szerződés került megkötésre. A határozott
idejű bérleti szerződésekkel biztosítva van a lakások mobilitása, ezzel megerősítve azt a
célt, hogy minél több fiatal a lakás előtakarékosság eszközével élve saját tulajdonú
ingatlanjuk megszerzéséig kedvező bérleti díjú összkomfortos lakásokban élhessenek.
Az idősek számára bérbe vehető költségalapú bérlakások 100 %-a határozatlan idejű bérleti
szerződéssel került kiutalásra. Az önkormányzat eredeti elképzelése az volt, hogy az idős
emberek mindaddig bérlők maradnak, még egészségi állapotuk következtében idősotthoni
gondozásra nem szorulnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ott élő idős emberek koruk
előre haladta, illetve egészségi állapotuk romlása ellenére nem veszik igénybe az
idősotthoni ellátást, bérlői státuszban maradva a gondozás intézményi, vagy családi
formáját választják. A kialakult helyzeten az önkormányzat nem kíván változtatni
felvállalva azt hogy ezen típusú lakások alacsony mobilitással rendelkeznek.
A szociális bérlakások esetében a lakások 60 %-a határozatlan idejű szerződéssel került
kiutalásra, a maradék 40 % esetében is azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés
lejártakor újból kérik annak meghosszabbítását. Az érintett személyi kör nehéz anyagi és
szociális helyzetben él, önerőből nem képes lakáshelyzetét megoldani. A szociális
bérlakások mobilitása ebből adódóan rendkívül alacsony, ezt a problémát bérlakások
számának növelésével részben tudná az önkormányzat orvosolni.
A szolgálati bérlakások esetében a lakások 54 %-a határozatlan idejű szerződéssel került
kiutalásra, a maradék 46 % esetében is azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés
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lejártakor újból kérik annak meghosszabbítását. A bérlők nagy része anyagi helyzetükből
adódóan, illetve a munkahelyük bizonytalansága következtében nem kíván/nem tud
városunkban ingatlan tulajdont szerezni. A szolgálati bérlakások mobilitása ebből adódóan
rendkívül alacsony, ezt a problémát a bérlakások számának növelésével részben tudná az
önkormányzat orvosolni.

9.2 Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek demográfiai jellemzői
Az 57 db bérlakásban (jelenleg 5 lakás üresen áll) összesen 102 fő él, így elmondhatjuk,
hogy lakásonként átlagban 1-2 fő él. A szociális bérlakásoknál a családok nagyságára
szintén ez jellemző, 5 család létszáma éri el 3-5 főt. A bérlők egy része a szociális és az
idősek költségalapú bérlakásában egyedülálló nyugdíjas, illetve idősebb házaspár.
A szolgálati bérlakások bérlői (valamint a fiatalok költségalapú bérlakásai) fiatal
egyedülálló, vagy családban élő gyermeket vállaló házaspár.
A bérlők korszerinti megoszlása
Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
3
19
13
81
0
0

0 – 18
18 – 59
60 felett

Költségalapú
Szociális
Endrődi
fő
%
fő
%
0
0
8
19
0
0
24
57
16
100 10
24
Saját adatgyűjtés

13. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
9
17
2

%
31
61
8

fő
20
54
28

%
20
53
27

A bérlakás-állományban élők 20 %-a 0 – 18 életkorú, 53 %-a 18 – 59 életkorú még 27 %-a
60 év feletti. Lakás típusonként a szociális és szolgálati bérlakásokban élők korszerinti
megoszlásával érdemes foglalkozni, hiszen a költségalapú bérlakások kiutalása egy egy
életkorhoz kötődik. A szociális bérlakásokban élők 24 %-a 60 év feletti inaktív korú
személy, még 57 % aktív korú népességhez tartozik.
A szolgálati bérlakásokban az arány az aktív korú és gyermekkorú személyek felé tolódik
el, ezekben a lakásokban fiatalabb korosztály él, hiszen a lakások kiutalása munkahelyhez
kötődik.
Levonható következtetés, hogy viszonylag fiatal korstruktúra jellemzi az önkormányzati
bérlakásban élőket.
A bérlők iskolázottsága

Nincs adat
Tan. Köt. Kor alatti
8 általános isk alatti
8 általános
Szakmunkás, szakisk.
Szakközépiskola
Gimnázium
Felsőfok

Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
0
0
3
19
0
0
0
0
0
0
6
37
2
13
5
31

Költségalapú
Szociális
Endrődi
fő
%
fő
%
0
0
0
0
0
0
8
19
6
37
13
32
5
32
12
28
4
25
7
16
0
0
2
5
1
6
0
0
0
0
0
0
Saját adatgyűjtés
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14. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
1
9
0
0
1
1
0
16

%
4
31
0
0
4
4
0
57

fő
1
20
19
17
12
9
3
21

%
1
20
19
16
12
9
3
20

A bérlakásállomány bérlőinek 39 %-a 8 általános iskolai, vagy az alatti végzettséggel
rendelkező, alacsony státuszú személyekből áll, 44 %-a valamilyen fokú szakmával,
képzettséggel rendelkezik, arra azonban nincs adatunk, hogy e szakmák a munkaerő piacon
korszerűek, piacképesek-e.
A Magtárlaposi úti költséglapú bérlakások bérlő magasan qualifikált, zömében felsőfokú
végzettséggel rendelkező személyek, ugyanez jellemző a szolgálati lakások bérlőire is.
Az Endrődi úti költségalapú bérlakások illetve a szociális bérlakások bérlői alacsony iskolai
végzettséggel rendelkeznek. Az alacsony iskolázottság főként a szociális bérlakásokban
élők számára jelent hátrányt a munkaerőpiacon, hiszen a költségalapú bérlakások lakói már
inaktív korú emberek.
A bérlők foglalkoztatottsága

Nincs adat
Tanuló
Nyugdíjas
Aktívkorú/dolgozik
Aktívkorú nem dolg.
Rendszeres
pénzellát/vállalkozás

Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
0
0
3
19
0
0
11
68
0
0
2
13

Költségalapú
Endrődi
fő
%
0
0
0
0
16
100
0
0
0
0
0
0

Szociális
fő
0
8
14
4
2
14

%
0
19
33
10
5
33

15. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
0
9
1
14
1
3

%
0
31
4
50
4
11

fő
0
20
31
29
3
19

%
0
20
30
28
3
19

Saját adatgyűjtés

A bérlakásállomány bérlőinek 30 %-a nyugdíjas, 19 %-a rendszeres pénzellátásban
részesül, mindösszesen 28 %-a aktív korú dolgozó személy. A kedvezőbb iskolai
végzettségű a Magtárlaposi költségalapú, illetve szolgálati bérlakásokban élő személyeknél
magas a foglalkoztatottság, a szociális bérlakásokban élő személyek csupán 10 %-a
dolgozik, 66 %-a nyugdíjas, illetve rendszeres pénzellátásban részesülő személy, melynek
oka a hátrányos lakhatási és szociális körülményekben keresendő.
A bérlők jövedelmi viszonyainak elemzése

Nincs adat
28.500.-Ft-ig
57.000.- Ft-ig
85.500.- Ft-ig
114.000.- Ft-ig
142.500.- Ft-ig
A felett

Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
0
0
3
19
3
19
5
31
4
25
1
6
0
0

Költségalapú
Szociális
Endrődi
fő
%
fő
%
0
0
0
0
0
0
24
57
0
0
8
19
11
68
10
24
5
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saját adatgyűjtés

16. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
0
11
0
5
6
2
4

%
0
39
0
18
21
8
14

fő
0
38
11
31
15
3
4

%
0
37
11
30
15
3
4

A táblázatban a tanulókat is jelöltük, mint a családi pótlék jogosultjait.
A táblázatból látható, hogy a bérlakásállományban élők nagyrészénél, 48 %-nál az egy főre
jutó jövedelem nagysága a létminimumot sem éri el. Ennek okai között szerepel az
alacsony iskolai végzettség, az ezzel összefüggő alacsony gazdasági aktivitás, a betölthető
munkahelyek alacsony bérszintje.
A Magtárlaposi költségalapú, illetve a szolgálati bérlakások bérlőinek magasabb az egy
főre jutó jövedelme, mely a kedvezőbb foglalkoztatottság és iskolázottság a
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következménye. A szociális bérlakásokban élő személyek vannak legkedvezőtlenebb
helyzetben az egy főre eső jövedelmet tekintve, mely a bérlők alacsony státuszából,
gazdasági aktivitásából vezethető le. Meg kell említenünk azt is, hogy a szociális
bérlakások esetében azok pályázhatnak a bérlakás elnyerésére, akiknek az egy főre eső
jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

9. 3 Szociológiai helyzet
Az önkormányzati szociális bérlakásokban élők - az előző rövid elemzésből láthatóan - a
társadalmi rétegek alsó részéhez tartoznak. Ezek döntően azok a társadalmi csoportok,
amelyek generációk óta halmozódó és újratermelődő társadalmi egyenlőtlenségek miatt a
társadalmi kirekesztődés, a szegregáció különböző fokain élnek. A legtöbb családban
halmozottan több társadalmi probléma jelentkezik.
A társadalmi mobilitás
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája az önkormányzati lakásokban élők
társadalmi és földrajzi mobilitásának alacsony foka. Aki egyszer önkormányzati
bérlakáshoz jut, annak szinte élete végéig rendezve van a lakhatása, annak ellenére, hogy az
önkormányzat zömében csak határozott idejű szerződéseket köt. Felmerül a kérdés, hogy
érdeke-e egyáltalán az önkormányzatnak a lakosság cserélődésének, mobilitásának
beindítása? A jelenlegi lakásállomány minőségi mutatói és a lakosok társadalmi státusza
alapján kevés a szándék és akarat arra, hogy a minimális (meg)élhetési körülményeken
kívül egyéb támogatást, segítséget nyújtson a sokszor önhibájukon kívül csapdába került
emberek számára.
A bérlői állomány nincs motiválva a saját tulajdon megszerzésére, lakhatási gondjaik más
jellegű megoldására. A támogatási rendszerek nem kellően hatékonyak. A lakók társadalmi
mobilitásának beindításához komplex (oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási)
programok kidolgozására, támogatására lenne szükség. Jelenleg is vannak olyan
kezdeményezések, amelyek a lecsúszóban lévő/ lecsúszott társadalmi csoportok
felemelésére, az esélyegyenlőség megteremtésére irányulnak. Ezek a programok egyelőre
csupán részeredményeket érnek el. Összehangolásuk, következetes egymásra építésük és
végrehajtásuk elengedhetetlen. A komplex problémakezelésbe bevonható források és
kapacitások teljes körű felmérése nem történt meg.
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10. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
10. 1 Az előző koncepció célkitűzéseinek teljesülése
Szükségesnek látjuk megvizsgálni azt, hogy az előző koncepció célkitűzései milyen
mértékben teljesültek.
Az előző koncepció összegzésképpen az alábbi stratégiai célokat, előnyöket fogalmazott
meg egy évtizeddel ezelőtt:
1. a település lakásvagyonának növelése, a lakáshoz jutási esélyek érdekében a
bérlakás állomány mind mennyiségi, mind minőségi mutatóinak emelése szükséges,
2. a bérlakás számának növelése kedvezően befolyásolja a lakások mobilitását,
3. a bérlakás építés kedvező hatást gyakorol a település gazdasági életére, mert segíti
az ipari park érdemi beindulását, csökkenti a településről az elvándorlást, ezáltal
javítja a lakosság hangulatát, munkahelyet teremt,
4. az új bérlakások hasznosításából származó bérleti díj bevételéből javítható a
meglévő szociális bérlakások karbantartása, illetve felújítása,
5. a költségalapú bérlakások felépítése mind a fiatalok, mind az idősek számára,
6. az önkormányzatnak a jövőben is fenn kell tartani a támogatási rendszert, mely
hatékonyan szolgálta a lakáshoz jutás feltételeinek javítását.
Leszögezhetjük, hogy az előző koncepcióban megfogalmazott célok közül a költségalapú
bérlakások felépítése és hasznosítása valamint az önkormányzati támogatási rendszer
fenntartása valósult meg. Sajnos külső állami forrás bevonása nélkül csak a
lakbérbevételekre támaszkodva nem valósult meg sem a lakásvagyon, sem a bérlakás
állomány növelése. Továbbá elmondhatjuk, hogy a lakbérbevétel a meglévő lakásállomány
karbantartását illetve felújítását sem fedezi. (kivétel a költségalapú bérlakás állomány)
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10. 2. SWOT analízis
A helyzetelemzés összegzéséhez a SWOT - analízis módszerét használjuk, melynek alkalmazásával bemutatjuk a lakáshelyzet és
lakásgazdálkodás erősségeit, gyengeségeit. A jelenlegi helyzetben rejlő veszélyeket és a probléma-megoldásokra esélyt nyújtó lehetőségeket.

Erősségek

Gyengeségek

• Politikai szándék a koncepcióalkotásra
• Meglehetősen nagy döntési szabadság a lakhatással kapcsolatos
struktúra kialakításában
• Adósságkezelésre irányuló programok jelenléte (saját tulajdonú
lakások megtartása)
• Lakhatással kapcsolatos önkormányzati támogatási rendszer
fenntartása (első lakáshoz jutók támogatása)
• Költség alapú bérlakások felépítése és hasznosítása
• Szűkülő pénzügyi keretek között új építésű lakások vásárlásával
a bérlakásállomány növelése (Magtárlaposi úti szolgálati
bérlakások)

Nem megfelelő szabályozási rendszer
• A jogi környezet sok területen beszűkíti az önkormányzat mozgásterét (pl.
elővásárlási jog)
• Nagy számú határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező bérlő
Szervezeti és működési problémák
• Az önkormányzat és a kezelő szervezet koordinációja és együttműködési
gyakorlata nem megfelelő
• A lakhatással kapcsolatos szociális problémákba önkéntesek, civil
szervezetek, egyházak nincsenek bevonva
• A felmerülő problémák komplex kezelésének a hiánya
• Egyoldalúan differenciált lakbérrendszer, a lakbér megállapítása a bérlő
anyagi helyzetétől független
• Hiányzó prevenció több területen (műszaki állapot)
• Kevés a bérlakás kínálatot teremtő innovatív kezdeményezés
• Hiányzik az ingatlanvagyon lakásgazdálkodási szempontú felmérése
A lakók kedvezőtlen gazdasági helyzetéből és társadalmi státuszából
eredő problémák
• A lakók alacsony társadalmi mobilitása
• A lakásgazdálkodás nem szolgálja a lakók társadalmi mobilitását
• Motiváció hiánya több területen (tulajdonszerzés, továbblépés)
A lakások rossz műszaki állapota
• Alacsony szintű lakás-mobilitás
• Az állomány jelentős részének rossz műszaki állapota, alacsony
komfortfokozata
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Lehetőségek
• Jogi szabályozórendszer átalakítása
• Az önkormányzati rendelet rendszeres felülvizsgálatának
elmaradása
• Komplex szemlélet kialakítása a lakásgazdálkodás a
szociálpolitika és az ingatlangazdálkodás területén
• További lakásgazdálkodási/lakáspolitikai innovációk
megjelenése, támogatása
• Önkormányzati pályázati lehetőségek felkutatása
• Magántőke megjelenése a bérlakásszektorban
• Vonzó felértékelődő lakásállomány

Korlátozott pénzügyi keretek
• Alacsony kormányzati forrás és az uniós támogatások hiánya
• Egyéb lakáspiaci szereplők bevonása nem történt meg (saját gazdasági
társaság bevonása a bérlakás építésébe, vásárlásába)
• Növekvő finanszírozási költségek, a bevételek növekedése nem biztosítja
a rohamosan romló/leromlott műszaki állapotú lakások helyreállításának
fedezetét
• Hiányoznak a felújításra, karbantartásra vonatkozó közép és hosszú távú
ütemtervek
• A telepek (Vízműsor) megszűntetésére nem áll rendelkezésre elegendő
forrás
• Az önkormányzat nem lakáspiaci szereplő
Veszélyek
• fokozódó, mélyülő társadalmi és egyéb problémák (pl.
gyermekszegénység, bűnözés, alkoholizmus stb.)
• leszakadó rétegek fokozódó újratermelődése
• új, váratlan jellegű lakhatással is összefüggő problémák megjelenése
(deviza hitelek bedőlése)
• lakásállomány folytatódó műszaki romlása
• az önkormányzati vagyon egy jelentős részének elvesztése
• folyamatosan szűkülő önkormányzati források,
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10. 3. A fennálló problémák és célrendszer bemutatása
A koncepció készítésekor meghatároztuk magának a lakásgazdálkodásnak a feladatát, célját:
Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra,
felújításra,
korszerűsítésre,
lakás-elosztásra
irányulhat.
Az
önkormányzati
lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy
a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi, szociális helyzetet tartósan konzerváljon.
A problémák hosszú távú megoldására vonatkozóan a koncepció fő célként a fenti
célmeghatározáson túllépve az alábbi távlati célt azonosítja az önkormányzat számára:
A távlati cél olyan önkormányzati lakáspolitika megteremtése, mely az önkormányzat
lakásállományának minőségi és mennyiségi növelését hosszú távú fenntarthatóságát
biztosítja, a lakás és lakhatási igényeket differenciáltan kielégíti.
A helyzetelemzés során összegyűjtöttük a lakásgazdálkodás különböző területein fennálló
problémákat, melyek alapján meghatároztuk, hogy a távlati cél eléréséhez mely középtávú
stratégiai célok megvalósításán keresztül vezet az út:
1.) Stratégiai szemlélet érvényesítése a lakáspolitikai és a lakásgazdálkodás területén
A stratégiai szemléletű tervezés biztosítja, hogy a konkrét intézkedések megszületését
megelőzze azoknak rendszerben történő áttekintése, várható hatásainak végiggondolása. Ez
által elkerülhető az olyan döntések meghozatala, amelyek más kapcsolódó területre, vagy a
jövőre nem várt negatív hatást gyakorolnak.
2.) A hatékony működtetéshez szükséges koordináció együttműködés hatékonyságának
növelése.
A jelenlegi szokásmechanizmuson alapuló eljárásrendnek a helyi rendelethez való igazítása,
feladatok, hatáskörök pontos lehatárolása, hatékony munkamegosztás kialakítása.
3.) A mindenkori lakásgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése.
A lakásgazdálkodás központi problémája abból adódik, hogy a bérleti díj bevétel nem
elegendő a lakásállomány karbantartási, felújítási költségeire. Külső forrás hiányában ez a
probléma a karbantartási és felújítási munkálatok elmaradásában csapódik le, mely a
lakásállomány elértéktelenedését vonja maga után.
4.) A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése. Az igénybe vehető lakások
számának növelése és minőségének emelése.
Városunk bérlakásállományának döntő többsége romló/leromlott műszaki állapotban van, a
lakások tervszerű felújítására külső forrás, pályázat hiányában az önkormányzat saját erőből
nem képes, ezért nagyon fontos megtalálni a megfelelő pályázati lehetőségeket.
Az alábbi táblázatban a fennálló problémákból kiindulva a stratégiai célok további
elemzésével meghatároztuk azokat a részcélokat, melyekkel e problémákat az önkormányzat
képes kezelni:
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17. számú táblázat

Probléma megfogalmazása

Cél meghatározása

1.) Stratégiai szemlélet érvényesítése a lakáspolitikai és a lakásgazdálkodás területén
Jogszabályi környezet áttekintése
A helyi rendelet átfogó felülvizsgálatára az elmúlt tíz év során nem
került sor. Szükségesnek tartjuk, hogy a koncepció elfogadását
követően kerüljön sor az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, A lakásgazdálkodás helyi jogszabályi környezetének összehangolása
mely által a rendelet koherensé válik a koncepcióban
megfogalmazott elvárásokkal, célokkal: rászorultság kérdése,
lakbérek nagyságrendjének meghatározása, illetve a szerződés
felmondásával kapcsolatos eljárás rendet kialakítása.
A lakhatással összefüggő önkormányzati támogatásokat az
önkormányzat továbbiakban is fenntartja, de szükségesnek tartjuk e
támogatások jogszabályi feltételeinek áttekintését, összehangolását.
2.) A hatékony működtetéshez szükséges koordináció együttműködés hatékonyságának növelése.
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti hátterében
az elmúlt év során tisztázásra került az egyes osztályok és a kezelő
szervezet feladata és hatásköre. A feladatmegosztásnak a
Az önkormányzat és a bérlakásokat kezelő szervezet megfelelő
mindenkori hatályos helyi rendeleten kell alapulnia.
koordinációjának és együttműködési gyakorlatának kialakítása.

39

3.) A mindenkori lakásgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése.
Finanszírozási rendszer
Költségalapú bérlakások esetében - Nem szerencsés a bevételek
teljes körű felhasználása, hiszen előre nem látható problémák
költségeire így nem marad fedezet.
A szolgálati és a szociális bérlakások felújítása nem tervszerű, az Pénzügyi források bővítése, átgondolt következetes felhasználása:
elmúlt években a nem elodázható állagmegóvási feladatok
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának megteremtése, terjesztése.
elvégzése valósult meg. Sem a szolgálati, sem a szociális
• Új szereplő bevonása a bérlakás szektorba.(saját gazdasági társaság
bérlakások teljes körű felújítása nem történt meg, melynek oka
bevonása a bérlakás építésébe, vásárlásába)
hogy a bevételek nem fedezik egy komplett felújítás költségeit, s
• Pályázati és egyéb források felkutatása, egymásra épülő, egymást
erre állami forrás sem áll az önkormányzat rendelkezésére.
kiegészítő felhasználása.
A szolgálati és szociális bérlakások egyenlege közel - 5 mFt, mely
• A lakhatási és szociális problémák kezelésére áttekinthető
azt mutatja, hogy a lakbér bevétel az ad-hoc jellegű felújítási
rendezett és összehangolt pénzügyi háttér kialakítása
munkák költségeit sem fedezi
A bérleti díj fizetési rendszer
A bérlakás építési pályázatban az önkormányzatunk vállalta azt,
hogy a költségalapú bérlakások bérleti díjának értékállóságát
biztosítja. Ezért rendszeresen vizsgálni kell a lakbéremelés
szükségességét.
A 2011. áprilisától hatályossá váló bérleti díjak összege nem
alakított ki egyensúlyt a bevételek és a kiadások között, ennek A bérleti díjfizetési rendszer átalakítása:
megteremtésére rendszeresen vizsgálni kell a lakbérek emelésének
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának megteremtése, terjesztése.
szükségességét, a helyi rendelet felülvizsgálata során a bérleti díjak
• Differenciált, rugalmas lakbérrendszer kialakítása, szociális
kiszámításánál nagyobb különbséget kell tenni a szolgálati és a
lakbérrendszer átalakítása
szociális bérlakások között, hiszen a két bérlakás típusban élő
• A lakbér és fenntartási költségek összhangjának megteremtése.
személyi kör szociális és anyagi helyzete merőben eltér egymástól,
illetve a bérlakások műszaki állapotában is különbség mutatkozik.
A bérleti díjak kiszámításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az
elmúlt év során változtattunk a kialakult gyakorlaton, miszerint a
karbantartás költségeit 2011. évtől minden esetben a bérlőnek kell
vállalnia.
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4.) A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése. Az igénybe vehető lakások számának növelése és minőségének emelése
Bérlakásállomány
Kevés számú lakás áll önkormányzati tulajdonban.
Problémát jelent a kisméretű és alacsonyépítésű minőségű lakások A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése:
műszaki állapota (pl. Vízmű sor), az önkormányzatnak fel kell
• az elbontásra szoruló, felszámolásra ítélt lakások kiváltása,
készülnie a bérlakások gazdaságtalan felújítására, illetve a leromlott
• a lakásállomány komfortfokozat emelése, korszerűsítése energia
műszaki állapotú bérlakások kiváltására.
hatékonyság növelése,
A bérlakások több mint fele összkomfortos (56 %), a lakások 22 %• a lakások műszaki állapotának javítása, az állomány felújítása,
a komfortos, még a lakások 24 %-a komfortnélküli. Ennek az
• innovatív lakhatási megoldások kidolgozása,
adatnak a lakás típusonkénti elemzése is rámutat a A lakásállomány bővítése:
bérlakásállomány szerkezeti problémáira, hiszen a szociális
• önkormányzati bérlakásépítés,
bérlakások 65 %-a komfortnélküli bérlakás, melyek igen leromlott
• nem lakásfunkciójú épületek lakássá alakítása.
műszaki állapotban vannak. Önkormányzatunk nem rendelkezik
szükséglakásokkal.
Az igénylők szükségleteit a szolgálati és szociális bérlakás
állomány sem műszakilag, sem nagyságrendileg nem elégíti ki.

41

Lakásmobilitás
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb problémája a
mobilitás alacsony foka. A lakások mobilitása alatt azt értjük,
hogy a lakások nem cserélődnek a bérlők között az igényeknek
megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a változó A tényleges lakásmobilitás lehetőségeinek megteremtése:
igényeknek megfelelően a lakásállományát. A bérlőállomány nem
• hatékonyabb ösztönző rendszere kialakításával („lelépési díj”
cserélődik, a lakásokban élők tartós megoldásnak tekintik az
aktualizálása).
önkormányzati bérlakást.
• bérlakásállomány növelése.
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája az
• Közvetett ezközként a csere lehetőségek élénkítése
önkormányzati lakásokban élők társadalmi és földrajzi
mobilitásának alacsony foka. Aki egyszer önkormányzati
bérlakáshoz jut, annak szinte élete végéig rendezve van a lakhatása,
annak ellenére, hogy az önkormányzat zömében csak határozott
idejű szerződéseket köt.
A bérlői állomány nincs motiválva a saját tulajdon megszerzésére,
lakhatási gondjaik más jellegű megoldására.
Nem látjuk a realitását annak, hogy a jelenlegi bérlőállománnyal
növelni lehet a lakások mobilitását.
Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos innovatív
programok
Meglévő lakásprogramok fejlesztése, innovatív lakhatási megoldások
Hiányoznak új innovatív lakásgazdálkodási ötletek, lakáspolitikai kidolgozása. Pályázati és egyéb források felkutatása, egymásra épülő,
koncepciók, nincsenek olyan, kínálatot teremtő korszerű igényekre egymást kiegészítő felhasználása.
koncentráló lakásgazdálkodási programok, amelyek jelentős
bevételt, profitot is termelnek.
Az önkormányzat saját erőből külső forrás nélkül a meglévő
lakásállomány műszaki állapotát sem képes fenntartani, új lakások
építésére is csak pályázati erő bevonása mellett kerülhet sor.
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10. 4. A részcélok megvalósítását szolgáló programok, intézkedések, feladatok időbeli ütemezése
A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Cél meghatározása

Lakhatással kapcsolatos helyi rendeletek komplex,
stratégiai felülvizsgálata:
jogszabályi
• 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet,
• 2/2004. (II. 10.) Kt. rendelet,
• 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet,
• 20/2003. (VIII. 12.) Kt. rendelet,
• 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet.

Jogszabályi környezet áttekintése
A lakásgazdálkodás helyi
környezetének összehangolása

Határidő

A
koncepció
elfogadását
követő fél éven
belül

helyi
A helyi jogszabályok felülvizsgálatát követően az A
újonnan kialakított eljárás rendnek megfelelő rendeletek
felülvizsgálatát
Az önkormányzat és a bérlakásokat kezelő együttműködési gyakorlat kialakítása.
követő 60 nap
szervezet megfelelő koordinációjának és
együttműködési gyakorlatának kialakítása
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
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Felelős
Ügyrendi,
Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
(ÜOKKEB)

Polgármester,
Jegyző,
A bérlakásokat
kezelő szervezet
vezetője

Cél meghatározása

Finanszírozási rendszer
Pénzügyi
források
bővítése,
átgondolt
következetes felhasználása:
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának
megteremtése, terjesztése.
• Új szereplő bevonása a bérlakás
szektorba.

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

A piaci alapú bérbeadás lehetőségének
vizsgálata
Új szereplő, külső erőforrás bevonásának
lehetősége a bérlakás szektorba –
befektető felkutatása

•

önkormányzati
lakásépítéshez
Pályázati
és
egyéb
források Az
kapcsolódó
pályázati
lehetőségek
felkutatása, egymásra épülő, egymást
felmérése, komplex kihasználása
kiegészítő felhasználása.

•

A lakhatási és szociális problémák
kezelésére áttekinthető rendezett és
összehangolt
pénzügyi
háttér
kialakítása

A bérleti díj fizetési rendszer
A bérleti díjfizetési rendszer átalakítása:
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának
megteremtése, terjesztése.
Differenciált, rugalmas lakbérrendszer
kialakítása,
szociális
lakbérrendszer
átalakítása. A lakbér és fenntartási
költségek összhangjának megteremtése.

A helyi jogszabályok felülvizsgálatát
követően az újonnan kialakított eljárás
rendnek
megfelelő
együttműködési
gyakorlat kialakítása.

Határidő

2012. augusztus 31.
Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel
Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel
A
helyi
rendeletek
felülvizsgálatát követő 60
nap
Folyamatos

A piaci alapú bérbeadás lehetőségének 2012. augusztus 31.
vizsgálata

Felelős

Városfenntartó,
Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági
Bizottság
(VKMB)
VKMB

VKMB

Polgármester,
Jegyző,
A
bérlakásokat
kezelő
szervezet
vezetője

VKMB

A helyi rendelet felülvizsgálata során ki
kell dolgozni a céloknál megfogalmazott A koncepció elfogadását ÜOKKEB
szempontok szerinti bérleti díj fizetési követő fél éven belül
rendszert
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Cél meghatározása

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Határidő

Felelős

Bérlakás állomány
A
meglévő
lakásállomány
műszaki
színvonalának emelése:
• az elbontásra szoruló, felszámolásra
ítélt lakások kiváltása,
• a lakásállomány komfortfokozatának
emelése,
korszerűsítése
energia
hatékonyság növelése,

A Vízmű sori bérlakások felszámolására 2012. augusztus 31.
megvalósíthatósági tanulmány készítése

Hatástanulmány készítése a lakásállomány
komfortfokozatának
emelése,
korszerűsítése
energia
hatékonyság
növelésével kapcsolatban
• a lakások műszaki állapotának javítása, Felújítási ütemterv készítése:
a bérlakás állomány felújítása,
• 2012. évre vonatkozóan
• Ötéves terv készítése éves
lebontásban
• innovatív
lakhatási
megoldások Új célcsoportok bevonására innovatív
lakhatási programok felkutatása
kidolgozása,
A lakásállomány bővítése:
Az
önkormányzati
lakásépítéshez
kapcsolódó
pályázati
lehetőségek
• önkormányzati bérlakásépítés,
felmérése, komplex kihasználása
•
•

2012. június 30.

Bérlakásokat
üzemeltető szervezet

2011. október 31.
2012. június 30.

Bérlakásokat
üzemeltető szervezet

2012. június 30.

ÜOKKEB

Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel
a
nem 2012. augusztus 31.
lakássá

készítése
nem lakásfunkciójú épületek lakássá Hatástanulmány
lakásfunkciójú
épületek
alakítása.
alakításával kapcsolatban
2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatási 2012. január 31.
közfoglalkoztatás bevonása
terv készítésekor a bérlakásállomány
felújításának figyelembe vétele

45

VKMB

VKMB

VKMB

VKMB

Cél meghatározása

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Határidő

Felelős

Lakásmobilitás
A
tényleges
lakásmobilitás
lehetőségeinek megteremtése:
• hatékonyabb ösztönző rendszere
kialakításával („lelépési díj”
aktualizálása).
• bérlakásállomány növelése.

Lakás-programok
és
lakhatással
kapcsolatos innovatív programok
Meglévő lakásprogramok fejlesztése,
innovatív
lakhatási
megoldások
kidolgozása. Pályázati és egyéb források
felkutatása, egymásra épülő, egymást
kiegészítő felhasználása.

A helyi rendelet felülvizsgálata során A koncepció elfogadását követő ÜOKKEB
hatékonyabb
ösztönző
rendszer fél éven belül
kialakítására kell törekedni.
Az
önkormányzati
lakásépítéshez
kapcsolódó pályázati lehetőségek felmérése,
komplex kihasználása
Hatástanulmány
készítése
a
nem
lakásfunkciójú épületek lakássá alakításával
kapcsolatban
2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatási
terv készítésekor a bérlakásállomány
felújításának figyelembe vétele
Hatástanulmány
készítése
a
nem
lakásfunkciójú épületek lakássá alakításával
kapcsolatban
Az
önkormányzati
lakásépítéshez
kapcsolódó pályázati lehetőségek felmérése,
komplex kihasználása
Új célcsoportok bevonására innovatív
lakhatási programok felkutatása
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VKMB

Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor beszámolási
kötelezettséggel
2012. augusztus 31.

VKMB

2012. január 31.

VKMB

2012. augusztus 31.

VKMB

Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor beszámolási
kötelezettséggel
2012. június 30.

VKMB

ÜOKKEB

A következő diagrammal a részcélok és az azok megvalósításához szükséges programok, intézkedések és feladatok összefüggéseit mutatjuk be.
Az ábra szemléletesen mutatja, hogy az egyes programok több részcélhoz köthetők, a lakásgazdálkodás terület fennálló problémákat, csak
összességében, komplex módon tudja az önkormányzat megoldani:
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Programok,
intézkedések,
feladatok
Üzemeltetői háttér
koordinációja
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Lakásmobilitás erősítése

Innovatív
lakásprogramok
bevezetése

Új célcsoportok bevonására innovatív
lakhatási programok felkutatása

Hatástanulmány készítése a nem
lakásfunkciójú épületek lakássá
alakításával kapcsolatban

Bérlakásállomány
növelése

3.) A mindenkori
lakásgazdálkodás
pénzügyi
fenntarthatóságának
megteremtése

Felújítási ütemterv készítése

Bérleti díj fizetési
rendszer átalakítása

Helyi rendeletek
összehangolása

Hatástanulmány készítése a lakásállomány
komfortfokozat emelése korszerűsítési energia

2.) A hatékony
működtetéshez szükséges
koordináció
együttműködés
hatékonyságának
növelése.

Vízmű sori bérlakások felszámolására
megvalósíthatósági tanulmány készítése

1.) Stratégiai szemlélet
érvényesítése a
lakáspolitikai és a
lakásgazdálkodás
területén

Finanszírozási rendszer
Pénzügyi források
bővítése, következetes
felhasználása

Önk. Lakásépítéshez kapcsolódó pályázati
lehetőségek felmérése komplex
kihasználása, közfoglalkoztatás bevonása

Piaci alapú bérbeadás lehetőségeinek
vizsgálata

Új szereplő bevonásának lehetősége –
befektető felkutatása

Részcélok

Üzemeltetői háttér megfelelő
koordinációjának kialakítsa

Stratégiai
célok

Lakhatással kapcsolatos helyi rendeletek
komplex felülvizsgálata

18. számú ábra

4.) A meglévő
lakásállomány műszaki
színvonalának emelése. Az
igénybe vehető lakások
számának növelése és
minőségének emelése

11. ÖSSZEGZÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezetten törekszik a magas minőségű környezet és
szolgáltatások kialakítására, illetve a szociális biztonság megszervezésére. Fontosnak tartja
azt is, hogy a fiatalok számára Gyomaendrőd vonzó város legyen. Mind a magas szintű
környezet kialakítása és fenntartása, mind a szociális biztonság megteremtése, mind a fiatalok
helyben tartása összefügg a lakhatási helyzettel, a város lakáspolitikájával.
A helyzetelemzésből levonhatóak a következő tapasztalatok:
•

A bérlakásállományra jelenleg a magas szintű környezet nem jellemző, az
önkormányzati lakások állapota döntően romló/leromlott, a lakások száma nem
elegendő, s összetételük nincs szinkronban az igényekkel. A lakásállomány
fenntartása nagy költséggel jár, állami forrás hiányában csak a lakbérekből származó
bevétel nem fedezi a lakásállomány felújítási és karbantartási költségeit.

•

A város jelenlegi lakás struktúrája önfelszámoló jellegű mivel az alacsony bérleti
díjak s a felújítási – karbantartási tevékenység elmaradása következtében a műszaki
állapotromlás és az értékvesztés nem állítható meg.

•

A város nem rendelkezik a bérlakás szférában folyamatosan átcsoportosítható
jövedelmekkel – a bérleti díjakon felül -, s ilyen célra központi forrás sem áll
rendelkezésre.

•

A koncepcióban megfogalmazott távlati cél megvalósítása, a stratégiai és részcélok
eléréséhez szükséges programok, intézkedések, feladatok végrehajtásával komplex
lakásgazdálkodás valósulhat meg városunkban.

•

Nagy valószínűséggel rövid és középtávon továbbra is vagyonvesztéssel kell
számolni, de amennyiben az önkormányzatnak sikerül a lakhatás helyi jogszabályi
környezetét összehangolni, az üzemeltetői hátteret hatékonyan működtetni, illetve
külső forrásokat találni a bérlakásállomány bővítésére, minőségének javítására, akkor
az önkormányzat hosszú távon fenntarthatóan tud biztosítani megfelelő számú és
minőségű önkormányzati tulajdonú lakást és lakhatást biztosító megoldásokat a
bérlők, az igénylők és a rászorulók számára.

A SWOT analízisben a veszélyek között említettük azt a problémakört mely a közeljövőben
nagy kihívásként fog jelentkezni az önkormányzatoknál: a deviza hitelesek részére fenntartott
moratórium megszüntetése.
A deviza hitelesek problémájával azért is foglalkozni kell, mert negatív összefüggés van a
település népesség megtartó képességével, hiszen aki elveszti a lakhatását könnyen elköltözik
a településről, ez a folyamat az egyéb pályázatok indikátorainál is problémát jelent.
E problémakör kezelésére az önkormányzatoknak két megoldási lehetősége van, vagy lakások
vásárlásával, vagy építésével növeli bérlakás állományát, mely lakásokat aztán vagy piaci
alapon vagy kedvezményesen ad bérbe. A bérlakás-állomány növelésekor szükséges lenne a
lakások kategorizálása:
• Jelenleg önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal. Ennél a kategóriánál
nem rossz műszaki állapotú lakásokra gondolunk, hanem kis alapterületű,
félkomfortos vagy komfortos lakásokra, melyek kiutalásával az arra rászorultak
lakhatási gondjaira átmeneti megoldást nyújtunk.
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•

Jobb minőségű szociális bérlakásokkal, melyekkel hosszú távon, magas színvonalon
biztosítjuk a bérlők számára a lakhatást városunkban.
A lakások jobb műszaki színvonalával tudja az Önkormányzat megakadályozni
nyomortelepek kialakulását.
A komplex lakásgazdálkodás egyik fontos eszköze lehet a közfoglalkoztatás, hiszen
közmunkások foglalkoztatásával lehetősége van az Önkormányzatnak a bérlakás-állomány
teljes körű felújítására. Ezzel az eszközzel Önkormányzatunknak mindenképpen élnie kell.
A koncepcióban megfogalmazott távlati cél, mely szerint komplex lakáspolitika kialakításával
és működtetésével önfenntartó lakásgazdálkodást tartson fenn az Önkormányzat úgy érhető
el, ha az itt elért eredményeket is ezen a területen használjuk fel így elérve azt, hogy ne
kelljen támogatást adni a lakások fenntartásához, mely cél elérése ugyanakkor biztosítja a
lakásvagyon megújítását is.
A koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását követő évben szükségessé válik
a koncepció felülvizsgálata, hiszen a végrehajtott feladatok kirajzolnak egy irányvonalat,
mely mentén komplex lakásgazdálkodás, lakáspolitika valósulhat meg városunkban.
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Melléklet

Bérlakásállomány fényképes katalógusa
Szociális és szolgálati bérlakások
Vízmű sor (10 db komfort nélküli lakás)

Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások

52

Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások
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Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások hátsó udvar
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Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások
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Fő u. 133. komfort nélküli 2 szobás lakás

Fő u. 133.

Fő u. 133.
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Október 6. ltp.-i lakások
Az „A” és „B” lépcsőházban található önkormányzati tulajdonú lakás, melyből
8 db szociális, 4 db szolgálati bérlakás.

Okt. 6. ltp-i lakások

Okt. 6. ltp-i lakások
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Szolgálati lakások

Álmos u. 11.

Álmos u. 11.

58

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvarán található szolgálati bérlakás

Hősök u. 39/B.

Hősök u. 39/B.
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Fő u. 210. gyógyszertár épületében található szolgálati bérlakás

Fő u. 210.

Fő u. 210.
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Fő u. 210.

Fő u. 210.
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Vásártéri lakótelep 4 lakásos épületében található szolgálati bérlakás

Vásártéri ltp. ¼.

Vásártéri ltp. ¼.
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A Gyomai köztemető területén található bérlakás

Katona J. u. 54.

Katona J. u. 54.
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Fő u. 45/1 valamint 45/2. szolgálati bérlakások

Fő u. 45.

Fő u. 45/1.
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Fő u. 45/2.
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Apponyi u. 24. szám alatt található épületben 3 db szolgálati bérlakás

Apponyi u. 24. a Selyem utca felől

Apponyi u. 24.
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Apponyi u. 24.

Apponyi u. 24.
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Apponyi u. 24. az udvar felől

Apponyi u. 24. az Apponyi utca felől

68

Népliget u. 1. szám alatti ingatlanban található 2 db szolgálati bérlakás

Népliget u. 1. szám alatti épület liget felőli homlokzata

Népliget u. 1. szám alatti épület iskolaudvar felől
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Népliget u. 1. szám alatti épület iskolaudvar felől
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Endrődi gyógyszertár épületében található 2 db szolgálati bérlakás

Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakások bejárata az udvarban

Dózsa Gy. u. 1. - melléképület
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Dózsa Gy. u. 1.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Békés Megye Területrendezési Terve véleményezése

Készítette:
Előterjesztő:

Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Önkormányzat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv-ben meghatározott
kötelezettségégének eleget téve a Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2005. (X:7.) KT rendeletének
módosítását készíttette el az OTrT-vel történő összehangolás érdekében.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv. 23/C § (1) bekezdése szerint a megye
területrendezési tervét egyeztetni kell a 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási,
önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, érdekelt társadalmi szervezetekkel.
A tervmódosítás egyeztetési dokumentációját a Települési Főépítész áttanulmányozta és véleményezte az alábbiak
szerint:
Békés Megye Területrendezési Terv véleményezése
Gyomaendrőd Településrendezési Terve és az Országos Területrendezési Terv összehasonlításával

A 46. sz. országos II. rendű főút települést megkerülő nyomvonalán kívül a településrendezési tervben, a
várost átszelő vasútvonal mellett is szerepel egy nyomvonal változat.
A MTrT módosításában ezt a változatot is kéri szerepeltetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A 4232. sz. Gyomaendrőd – Körösladány közötti út, a Hármas – Körös és a Sirató-zug közötti határrész kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület besorolása nincs összhangban sem az OTrT-vel, sem a településrendezési tervvel.
Ezen határrészben biogazdálkodás is folyik, 30 aranykoronás földeken.
A Város nem szándékozik ezt a mezőgazdasági terület művelési módját megváltoztatni.

Térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
A MTrT tervezete és a településrendezési terv nincs összhangban, ugyanis a megyei terv nem a településen
már működő és bővítést igénylő hulladéklerakó területét, illetve annak környezetét jelöli ki, hanem a település
délnyugati területén található jó minőségű (sz2) szántóterületet. (E leírás mellékletében ábrázolva is megtekinthető
az indoklás)
Ezzel a helyválasztással a Város nem ért egyet, kéri a meglévő hulladéklerakó környezetében lévő földrészletek
kijelölését e célra.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 9.
Kmetykó János
Főépítész

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyetért a Települési Főépítész véleményével,
javasolja annak elfogadását.

Döntési javaslat
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"Békés Megye Területrendezési Terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT
rendeletének módosítását a következők szerint véleményezi:
Közlekedés:

A 46. sz. országos II. rendű főút települést megkerülő nyomvonalán kívül a településrendezési tervben, a várost
átszelő vasútvonal mellett is szerepel egy nyomvonal változat.
A MTrT módosításában ezt a változatot is kéri szerepeltetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

A 4232. sz. Gyomaendrőd – Körösladány közötti út, a Hármas – Körös és a Sirató-zug közötti határrész kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület besorolása nincs összhangban sem az OTrT-vel, sem a településrendezési tervvel.
Ezen határrészben biogazdálkodás is folyik, 30 aranykoronás földeken.
A Város nem szándékozik ezt a mezőgazdasági terület művelési módját megváltoztatni.
Térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

A MTrT tervezete és a településrendezési terv nincs összhangban, ugyanis a megyei terv nem a településen már
működő és bővítést igénylő hulladéklerakó területét, illetve annak környezetét jelöli ki, hanem a település délnyugati
területén található jó minőségű (sz2) szántóterületet. (E leírás mellékletében ábrázolva is megtekinthető az indoklás)
Ezzel a helyválasztással a Város nem ért egyet, kéri a meglévő hulladéklerakó környezetében lévő földrészletek
kijelölését e célra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírása

Készítette:
Előterjesztő:

Tóth Katalin
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 464/2011. (VIII.25.) határozatával kinyilvánította
csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjpályázat rendszeréhez.
A 2012. évi forduló kiírása szeptember 22-én jelent meg, de tájékoztató csomagot még nem küldtek részünkre, csak
elektronikus formában.
A 2012. évi fordulóban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje megváltozott.
A 2012. évi fordulóban a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az
elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a korábbi évektől eltérően
az elektronikus pályázati rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok
részére. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus pályázati rendszerben általuk nem
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten
történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az
önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja
meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó
vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a
települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként
közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2011. évi fordulóban 5.000
Ft/fő/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Minisztérium minden évben meghirdeti.
A csatlakozási szándékot a 2012. évi fordulóra október 14-ig kell megküldeni a Minisztérium Wekerle Sándor
Alapkezelőjéhez. A korábbi években nem volt szükséges az elektronikus adatszolgáltatás az önkormányzatok
részére, ám ettől az évtől kötelező, így a csatlakozási nyilatkozat aláírásával vállaljuk az elektronikus
adatszolgáltatást is.
Az alábbiak szerint határozzuk meg az ösztöndíj támogatási feltételeit:
Ø

Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó
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jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
Ø
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a
pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes
forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a
család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
Ø
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
Ø
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van,
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy
él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
„A” típusára:
azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.(2.sz.
melléklet)
„B” típusára:
azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. .(3.sz. melléklet)
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
Az önkormányzatoknak együttesen kell kiírni a két pályázati típust (A és B) 2011. október 17. napjáig.
A pályázat benyújtási határideje 2011. november 14.
Az Önkormányzat a pályázatokat köteles 2011. december 9-ig rögzíteni az elektronikus adatbázisban és elbírálni,
az elbírálásról értesítést kell küldeni az általános szerződési feltételeknek megfelelően az Alapkezelő részére és
december 16-ig a pályázóknak.
Az Önkormányzat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta a
pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort állít fel az általános szerződési
feltételekben meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően.(1. számú melléklet)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előtejesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat

"Bursa Hungarica kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
keretein belül a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 3000 Ft-tal - az „A” típus esetén a 2011/ 2012-es tanév II.
félévében, a „B” típus esetén a 2012/2013-as tanév I. félévétől.- támogatja.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábiakban határozza meg az ösztöndíj
pályázat támogatási – szociális rászorultsági – feltételeit:
Ø
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.(42.750 Ft)
Ø
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója ne
rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
Ø
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
Ø
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van,
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy
él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat „A” típusára azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül,
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típusára azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a
2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságra ruházza át. A Bizottság a határozat 1. számú melléklete szerinti bírálati szempontok
alapján a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatokat rangsorba állítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Várfi András polgármesternek, hogy az
előzetesen megállapított támogatási összeg (2 millió forint) kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2012 évi
költségvetési tervezetének összeállításakor.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 150 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved,
súlyos fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:

4 pont

2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:

1 pont

3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:

2 pont

C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-20 pont
0-8 pont

3.000 Ft
0 Ft

2. számú melléklet
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési
feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a
képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a támogatási idő, azaz a
megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhető);
költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény
szabályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a
felsőoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés]
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév
második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási –szociális rászorultsági- feltételeit:
¾ Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (42.750 Ft)
¾ Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
¾ A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
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¾ A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van,
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-

katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
doktori (PhD) képzésben vesz részt
külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor
Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából –
átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
2.

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

3.

Hatósági igazolás (okmányiroda által kiadott) arról, hogy az adott lakcímen hány személy rendelkezik
Bejelentett állandó lakcímmel.

4.
-

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
árva, félárva jogcímen kapott ellátás folyósításáról szóló igazolás
állami gondozott, gyámolt esetében- gyámhivatal által kiadott határozat
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-

eltartott személy esetében: iskolalátogatási igazolás, tartási szerződés
egyedülálló szülő – bírósági végzés, gyámhivatali határozat ill. halotti anyakönyvi kivonat
egyszerű másolata (nem közjegyző által hitelesített)
tartós betegség, fogyatékosság – emelt összegű családi pótlék, orvosi szakvélemény
munkanélküli ellátás megállapításáról szóló határozat
kollégiumi ellátásban nem részesül – intézmény igazolása

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
6. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
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c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a
települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíjfolyósítás módjáról.
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban,
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása  a folyósítás véghatáridejének
módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa Hungarica
célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelő a
beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja,
majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a
felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve
a pontos támogatási összeget továbbította a Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben
több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet
támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot,
valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden
más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt
és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi
félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthető Lemondó
űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a
megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az
ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
11. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.
A Wekerle Sándor Alapkezelő elérhetősége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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3. számú melléklet
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási –szociális rászorultság- feltételeit:
¾ Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (42.750 Ft)
¾ Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a
pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy
együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét,
ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
¾ A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
¾ A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van,
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül
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A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-

katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt
külföldi intézményben nyer felvételt.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi
jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle
Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése
céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt
kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.

Hatósági igazolás (okmányiroda által kiadott) arról, hogy az adott lakcímen hány személy rendelkezik
bejelentett állandó lakcímmel.

3.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

- árva, félárva jogcímen kapott ellátás folyósításáról szóló igazolás
- állami gondozott, gyámolt esetében- gyámhivatal által kiadott határozat
- eltartott személy esetében: iskolalátogatási igazolás, tartási szerződés
- egyedülálló szülő – bírósági végzés, gyámhivatali határozat ill. halotti anyakönyvi
kivonat
egyszerű másolata (nem közjegyző által hitelesített)
- tartós betegség, fogyatékosság – emelt összegű családi pótlék, orvosi szakvélemény
- munkanélküli ellátás megállapításáról szóló határozat
- kollégiumi ellátásban nem részesül – intézmény igazolása
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
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Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének
(minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
6. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat
el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
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módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
A intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. Az önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta,
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele
A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-jéig a
Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév első félévében melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából
kizárható.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az „A”
típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a
folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa
Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor
Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az Alapkezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény
folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási
intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
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hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat
juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetéskor indul,
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az
önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész
független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már
nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthető
Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát
megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.Az ösztöndíjas 30
napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
11. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
1244 Budapest, Pf. 920;
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu;
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

LEADER pályázati összeg előfinanszírozása csónakház kialakítására

Készítette:
Előterjesztő:

Dobó Anita
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület tartós használatba kapta a 0823/2 hrsz-ú ingatlant az önkormányzattól, amelyet
sportcélra kíván hasznosítani. 2011. áprilisában pályázatot nyújtott be az önkormányat az egyesület
együttműködésével a területen csónakház kialakítására, de a pályázatunk nem nyert. Október hónapban lehetőség
nyílik a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett célterületek közül a Közösségi terek
kialakítása és funkcionális hasznosítása (1 016 831) azonosító számú célterületre pályázatot benyújtani a
csónakház kialakítására, a meglévő sportlétesítmény bővítéseként.
A pályázatot nonprofit szervezetek, önkormányzatok, és egyházi jogi személyek nyújthatják be, ezért a Körös-Kajak
Sportegyesület a projekt megvalósításához a képviselő-testület hozzájárulását és segítségét kérte.
A célterületre benyújtandó pályázatok megvalósításához támogatás vehető igénybe a fejlesztéssel érintett település
társadalma által támogatott, a helyi közösségek tevékenységének és programjainak teret adó, a pályázó
tevékenységének megfelelő belső és/vagy külső közösségi terek és/vagy szabadtéri sportlétesítmények és azok
kiszolgáló létesítményeinek kialakítására , a kapcsolódó építésekre, infrastrukturális fejlesztésekre, a támogatott
tevékenységhez kapcsolódó eszköz és gépbeszerzésekre, működtetésre, mindezekhez kapcsolódó marketing
tevékenységek megvalósítására.
A célterület fejlesztéseinek támogatására 18 település vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg jelenleg 25
000 000 Ft, az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 2 000 000 Ft, legnagyobb mértéke 7 000 000 Ft.
A célterület néhány specifikus feltétele:
Építési beruházás, felújítás csak olyan ingatlanon valósulhat meg, amely nem áll sem helyi, sem országos
védelem alatt, kivéve a szabadtéri sportlétesítményeket.
Új épület építése a célterület keretében nem támogatható, kivéve a szabadtéri sportlétesítményekhez
kapcsolódó szociális helyiségeket.
Külső közösségi tér kialakítása keretében játszótér építése, felújítása nem támogatható.
A fejlesztés keretében kialakított szabadtéri sportlétesítmény látogatható kell, legyen heti legalább 4 napon,
legalább napi 4 órában.
A támogatott projektnek erősítenie kell a szférákon belüli és a szférák közötti együttműködést.

A jogcímhez elszámolható (esetünkben releváns) kiadások megnevezése:
a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, azaz a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építési munkák;
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések;
ivóvízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással;
elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése;
vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások (építészeti szolgáltatás, építési projekt
vezetése, földtani szakértés, földtani vizsgálat, jogi, gazdasági tevékenység, jogi szolgáltatás, hirdetési
költségek, környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés, stb.);
hirdetések költségei;
arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó)

A fejlesztéssel érintett terület Natura 2000 terület, a településrendezési terven vízgazdálkodási terület besorolású.
Vízgazdálkodási rendeltetésű övezetben építmény építése, növénytelepítés az illetékes szakhatósáégok
engedélyezésének megfelelően történhet. Épület építési szándéka esetén elvi építési engedély benyújtása kötelező,
valamint a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
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Előzetes információink alapján a Natura 2000 területi besorolás nem akadálya a pályázat benyújtásának. A jelenleg
lakóház, udvarként nyilvántartott ingatlan mihamarabbi átminősítése indokolt lenne, bár a pályázat így is
benyújtható.
Fontos megemlíteni, hogy a Körös Kajak Sportegyesület a terület rendezésére pályázatot nyújtott be az Ökotárs
Alapítvány és a MOL közös pályázati kiírására. A Zöldövezet 2011 programra benyújtott projektjavaslatuk túljutott az
első fordulón, a közösségi tervezés keretében kidolgozott végleges pályázatok benyújtási határideje 2012. januárban
lesz. Ez a terv a használatba kapott ingatlan kertrendezésére irányul, úgynevezett "Evezős kert" létrehozása a
kitűzött célja az egyesületnek. A csónakház kialakításával és az azt körülvevő zöldfelület rendezésével egy olyan
közösségi teret lehet létrehozni, ahol jó megpihenni és a terület esztétikailag, funkcionálisan is jelentőséggel bír az
egyesület céljainak megvalósításában.
A jelenlegi projekt célja mintegy 100 m2 alapterületű, fa szerkezetű csónakház kialakítása, amelyben vizesblokkok is
helyet kapnának. Alapvetően a sárkányhajók, kenuk, kajakok, kisérőhajó elhelyezésére szolgálna az épület. A telek
épületek körüli területének körbekerítése is szerepelne a LEADER projektben. Terveink szerint a beruházás
tartalmazná az építési engedélyezési terv elkészítését, az építési munkákat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételét, a vagyonvédelmi rendszer kiépítését, a nyilvánosság tájékoztatását biztosító hirdetési költségeket,
kisléptékű infrastruktúra költségeket.
A két véleményező bizottság által tárgyalt előterjesztésben az a döntési javaslat szerepelt, hogy a pályázatot az
önkormányzat nyújtja be, és 100%-os támogatásintenzitás mellett a beruházás tervezett költsége bruttó 7 000 000
Ft, amelyhez önerőt nem biztosít az önkormányzat. A tervezett pályázati összegnek egy része a 2011. évi
költségvetést terheli, nagyobb része pedig a 2012. évi költslégvetésben kerülne megtervezésre.
A projektötlet átgondolásának, az előterjesztés előkészítési idejének rövidsége miatt a következő probléma a
bizottsági üléseket követően merült fel. A LEADER pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokra vonatkozó
általános szabályok között szerepel, hogy a támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási
összeg számításának alapját az ÁFA tv. alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem
jogosult adóalany kérelmező (pályázó) esetén a bruttó, egyéb esetben a nettó elszámolható kiadás képezi. A helyi
közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó
elszámolható kiadás képezi a támogatási összeg alapját /23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19.§ (11) bekezdés/. Tehát
a tárgyalt előterjesztésben meghatározott 100% támogatásintenzitás csak a nettó összegre vonatkozhat, a
költségként felmerülő 25%-os általános forgalmi adó nem elszámolható kiadás, ez saját erőként jelentkezne,
amennyiben az önkormányzat a pályázó. Figyelembe véve a projekt tervezett bruttó 7 000 000 Ft-os költségvetését,
1 400 000 Ft ÁFA érték jelentkezne saját erőként.

A csónakház kialakítására azonban a Körös-Kajak Sportegyesület is jogosult pályázatot/támogatási kérelmet
benyújtani mint nonprofit szervezet. Esetében a támogatási összeg alapját az elszámolható kiadások bruttó összege
képezi. A sportegyesület az utófinanszírozású pályázatot önerőből nem tudja megvalósítani, így amennyiben az
egyesület a pályázó, a projekt előkészítéséhez, megvalósításához a támogatási összeg előfinanszírozását kéri az
önkormányzattól.
Mivel a pályázat benyújtásához építési engedélyezési terv szükséges, a terv elkészítésének, az engedélyezési
eljárásnak a költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szükséges biztosítani bruttó 500 000,- Ft
értékben. A projekt utófinanszírozású, ezért nyertes pályázat esetén az előkészítés, megvalósítás során felmerülő
többi kiadás előfinanszírozására a támogatási határozatban rögzített összeg erejéig, de legfeljebb bruttó 6 500 000
Ft összegig forrást szükséges biztosítani az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. A projekt megvalósításhoz
szükséges önkormányzati kölcsön nyújtásának feltételeit a döntési javaslatban szereplő Együttműködési
megállapodás tartalmazza.
Fontos, hogy a LEADER pályázat elutasítása esetén a 2011. évben tervezési/előkészítési költségek
előfinanszírozására átutalt, legfeljebb 500 000,- Ft összeg mindenképp kiadásként jelentkezik. Ez a költség
terhelheti egyrészt a pályázó sportegyesületet. Ebben az esetben a sportegyesület rendelkezni fog a csónakház
kialakítására egy építési engedélyezési szintű tervvel, amelyet csak pályázati támogatással tud megvalósítani, a terv
készítésével, engedélyeztetéssel kapcsolatos előfinanszírozott összeget pedig visszautalja az önkormányzatnak.
Újabb pályázati lehetőség hiányában az egyesületnek ez jelentős kiadás lenne. Ha a tervezési és esetleges
szakhatósági költségeket a sportegyesületre hárítja az önkormányzat, lehet, hogy a sportegyesület eláll a pályázat
benyújtási szándékától, következményként a dévaványai út melletti terület rendezése határozatlan időre továbbra is
elmarad.
A támogatás elnyerésétől függetlenül kiadásként jelentkező tervezési/előkészítési költségek terhelhetik az
önkormányzatot is. Támogatásban nem részesített kérelem esetén a csónakház építési engedélyezési szintű tervét
a Körös Kajak Sportegyesület átadja az önkormányzatnak, az átutalt, számlákkal lefedett kölcsönösszeg
átminősíthető a sportegyesület javára fejlesztési célú pénzeszköz átadásnak, az esetleg fel nem használt összeget
pedig visszautalja az egyesület az önkormányzatnak. Ebben az esetben a továbbiakban az önkormányzat válhat
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építtetővé, várva egy újabb pályázati lehetőségre a csónakház megvalósítására, a dévaványai út melletti terület
rendbetételére. A tervezéshez kapcsolódó kiadások másik pályázat esetében csak akkor lesznek elszámolható
költségek, ha egy-két éven belül ismét a sportegyesület a pályázó, önkormányzat pályázó esetében nem lenne
igényelhető rá támogatás.
Fontos megjegyezni, hogy a 2011. február 3-án kelt Használatba adási szerződés 5.8. pontjában Felek rögzítették,
hogy az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a létesítmény
kötelező fenntartási, üzemeltetési időszaka 6 évig tart. A támogatásban részesülő pályázónak az üzemeltetési
kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét
biztosító kizárólagos joggal. Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a beruházás tárgya nem idegeníthető el és
nem adható bérbe.
Támogatás elnyerése esetén a projekt gördülékeny megvalósításához projektmenedzsment létrehozása szükséges,
amelyben mind a sportegyesület, mind az partner önkormányzat/polgármesteri hivatal tevékenyen közreműködik a
közös cél elérése érdekében.
A pályázat alapját képező, projekt javaslatról szóló Helyi Bíráló Bizottság által kiállított támogató nyilatkozat
beszerzéséről a pályázó szervezet gondoskodik 2011. szeptember 29-ig, amely kötelező és nem hiánypótolható
melléklete a támogatási kérelemnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A véleményező bizottság elfogadta az előterjesztés eredeti verziójában
szereplő döntési javaslatot, miszerint a csónakház kialakítását célzó, 100%
támogatásintenzítású pályázatot az önkormányzat nyújtja be, a bruttó
költségeket figyelembe véve a támogatási összeg meghatározásánál.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A véleményező bizottság elfogadta az előterjesztés eredeti verziójában
szereplő döntési javaslatot, miszerint a csónakház kialakítáűsát célzó, 100%
támogatásintenzítású pályázatot az önkormányzat nyújtja be, a bruttó
költségeket figyelembe véve a támogatási összeg meghatározásánál.

Döntési javaslat

"LEADER pályázati összeg előfinanszírozása csónakház kialakítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. A Körös Kajak Sportegyesület pályázatot kíván benyújtani a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által
meghirdetett 1 016 831azonosító számú Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása című célterületre,
csónakház kialakítására. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a sportegyesület
pályázati céljait, a projekt előkészítésére, megvalósítására tervezett bruttó 7 000 000 Ft pályázati összeg
előfinanszírozását biztosítja.
2. A fejlesztés megvalósítása érdekében a Körös Kajak Sportegyesület építési engedélyezési szintű tervet készíttet
a külterület 0823/2 helyrajzi szám alatti ingatlanra a meglévő építmény bővítésére, amelynek tervezett bruttó 500
000,- Ft-os kiadására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséből, a működéssel kapcsolatos céltartalékok között megtervezett, néhai Papp Zsigmond hagyatékának
átvételéhez kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére biztosít forrást.
3. Nyertes pályázat esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös Kajak
Sportegyesület rendelkezésére bocsátja a projekt további előkészítésére és megvalósítására tervezett, a támogatási
határozatban jóváhagyott elszámolható összeget, de legfeljebb bruttó 6 500 000 Ft-ot a pályázati összeg
előfinanszírozásaként, amelyre fedezetet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a támogatás
lehívásáig, figyelemmel a jelen határozati javaslat 4.) pontjában rögzített együttműködési megállapodásban
foglaltakra.
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4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert jelen
Együttműködési megállapodás megkötésére.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Körös Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi utca 4/1.,
adószáma:18379431-1-04, képviseli: Gellai Imre elnök) mint Pályázó (a továbbiakban: Pályázó)
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András
polgármester) mint Partner (a továbbiakban: Partner),
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Alapvetések

1.

1.1 A Pályázó és Partner mint Együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) arra a közös megállapodásra
jutottak, hogy a Pályázó szakmai tevékenységét hatékonyabbá teheti együttműködésük, különös
figyelemmel az evezős sportok szabadidős űzése lehetőségének megteremtésére.
1.2 Pályázó 2011. január 3-án tartós használatba kapta a Hármas-Körös gyomai védtöltésénél lévő 0823/2
hrsz. ingatlant, amelyet sportcélra kíván használni, azon csónakház kialakítását tervezi.
1.3 A Pályázó tervei szerinti csónakház kialakítására pályázatot nyújt be a 2011 évi LEADER Pályázati
felhívás alapján a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 831 azonosító számú
Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása célterületre.

2.

1.4 Az együttműködési megállapodás célja, hogy Partner elősegítse a Pályázó szakmai tevékenységét, a
csónakház kialakítását célzó projektjének megvalósításához szükséges pályázati támogatás elnyerését.
Megállapodásban foglaltak
2.1 Pályázó vállalja, hogy
elkészítteti a pályázat benyújtásához, és nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges terveket;
nyertes pályázat esetén projektmenedzsmentet hoz létre, megszervezi annak összehangolt feladatellátását,
gondoskodik a projekt szakmai tartalmának maradéktalan érvényesüléséről;
nyertes pályázat esetén gondoskodik a sajtótájékoztatók megszervezéséről és lebonyolításáról, a lakosság
és a célcsoportok tájékoztatásáról interneten és nyomtatott sajtón keresztül, projektátadó rendezvény
megszervezéséről, lebonyolításáról;
a pályázott összeg elnyeréséről és a projekt lebonyolításáról írásban tájékoztatja a Partnert mind a
megvalósítási, mind a fenntartási szakaszban;
nyertes pályázat esetén a Partner által a pályázati összeg előfinanszírozásaként rendelkezésre bocsátott
összeget a támogatás megérkezését követő munkanapon visszautalja Partner Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú számlájára;
támogatásban részesült projekt esetén amennyiben a pályázatban nem elszámolható, de kötelezően
megvalósítandó tételek is szerepelnek, annak költségeit Pályázó önerőből viseli.

2.2 Partner vállalja, hogy
közreműködik a csónakház kialakítását célzó LEADER pályázat elkészítésében;
Pályázó rendelkezésére bocsátja az építési engedélyezési terv elkészítésére és az engedélyeztetési eljárás
lefolytatására tervezett bruttó 500 000 Ft-ot a pályázati összeg előfinanszírozásának első részleteként,
amelyet átutalással teljesít 2011. október 14-ig a Pályázó OTP Bank-nál vezetett 11733120-20007621 számú
bankszámlájára;
nyertes pályázat esetén a Pályázó rendelkezésére bocsátja a projekt további előkészítésére és
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megvalósítására tervezett, a nyertes pályázatban jóváhagyott elszámolható összeget, de legfeljebb bruttó
6 500 000 Ft-ot a pályázati összeg előfinanszírozásának második (utolsó) részleteként, amelyet átutalással
teljesít 2012. március 30-ig a Pályázó OTP Bank-nál vezetett 11733120-20007621 számú bankszámlájára.
nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment munkáját segítve projektasszisztenst jelöl ki;
nyertes pályázat esetén közreműködik a megvalósítás előkészítésében, lebonyolításában, a pénzügyi
elszámolások összeállításában;
támogatott projekt esetén közreműködik a monitoring adatok, projekt előrehaladási jelentések
elkészítésében.

3. Záró rendelkezések

3.1 Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak.
3.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, nem egyidejű aláírás esetén az utóbb megtett aláírás
napján jön létre. A csónakház kialakítását célzó pályázat MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
általi elutasítása esetén minden további nélkül megszűnik.
3.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
3.4 Felek a jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt 4 egymással szó szerint megegyező példányban írják alá, és annak 2-2 eredeti példányát
átveszik.

Gyomaendrőd, 2011. ..........................................

Gyomaendrőd, 2011. ..........................................

............................................................................................ ................................................................................................
Várfi András
Gellai Imre
polgármester
elnök
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Partner)
Körös Kajak Sportegyesület (Pályázó)
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 10. 14.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: 2012. 03. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítása érdekében

Készítette:
Előterjesztő:

Dobó Anita
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A LEADER az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban EMVA) sajátos támogatási
konstrukciója, melyben a legfontosabb szerepet a helyi közösségek, a helyi sajátosságokon alapuló tervezés
játssza, valamint a tervek helyi szereplők általi megvalósítása, és a helyi döntéshozatal jellemzi. A program célja a
helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó fejlesztések megvalósítása, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a
vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság
és esélyegyenlőség figyelembevételével.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet (a továbbiakban LEADER
rendelet) szabályozza a LEADER megvalósításának szorosabb értelemben vett keretfeltételeit (jogcímeket),
amelyek alapján a Helyi Akciócsoportok kialakították a pályázható célterületeket.
A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit
Kft. által meghirdetett célterületek közül a Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása (1 016 787) azonosító
számú célterületre pályázatot kíván benyújtani, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény növekvő gyűjteményi
anyagának bemutatását szolgáló szín, és a hagyományos kézműipari tevékenységeket bemutató kézműves
foglalkoztató tér kialakítására.
A pályázatot az önkormányzat nyújthatja be, ezért az intézmény a projektötlet megvalósításához a képviselő-testület
hozzájárulását és segítségét kérte.
A célterületre benyújtandó pályázatok megvalósításához támogatás vehető igénybe tájházak, bemutatóhelyek,
kézműves műhelyek kialakítására és funkcionális hasznosítására, gyűjtemények létrehozására, valamint a
kapcsolódó hagyományőrző tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz háttér
megteremtésére, a funkcionális működtetésre, népszerűsítésre.
A célterület fejlesztéseinek támogatására 18 település vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg jelenleg 20
000 000 Ft, az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 1 000 000 Ft, legnagyobb mértéke 7 000 000 Ft.
A célterület néhány specifikus feltétele:
Építési beruházás, felújítás csak olyan ingatlanon valósulhat meg, amely nem áll sem helyi, sem országos
védelem alatt.
Új épület építése a célterület keretében nem támogatható.
Épület külső felújítására csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás.
A célterület keretében eszközbeszerzés önállóan nem támogatható.
Csak együttműködés keretében megvalósuló projektek támogathatóak.
A kézműves műhely, gyűjtemény a nyilvánosság számára látogatható kell, legyen legalább heti 4 napon,
napi legalább 4 órában.
A pályázónak az első kifizetési kérelem benyújtásáig csatlakoznia kell legalább egy megyei szintű turisztikai
szakmai szervezethez.

A jogcímhez elszámolható (esetünkben releváns) kiadások megnevezése:
a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építési munkák;
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések;
korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
tradicionális eszközbeszerzés (újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak);
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
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a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
hirdetések költségei;
kiadványok, szórólapok elkészítésének költségei;
arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó)

Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben a növekvő számú gyűjteményi anyag bemutatását a kiállító terek
növelésével lehet megvalósítani. A Helytörténeti Gyűjtemény udvarán a lóvontatású eszközök kerültek elhelyezésre
és a kézműves foglalkozások is itt zajlanak, a jelenlegi kézműves tér viszont legfeljebb 15-20 fő befogadására
alkalmas. Szükséges lenne további kézműves tér kialakítása, amelyre a Blaha Lujza utca 22. szám alatti ingatlanon
nyílik lehetőség. A meglévő épülethez kapcsolódóan, annak bővítményeként lehetne létrehozni a kézműves
foglalkoztató teret, egy hagyományos építészeti stílusban megtervezett, faoszlopokon álló, cserépfedéssel ellátott
szín kialakításával.
A Helytörténeti Gyűjtemény ingatlanához kapcsolódó telek, ingatlan nem áll helyi védettség alatt, de a város
településrendezési tervében az Endrődi Tájházhoz tartozó műemléki környezet szerves része. Az ingatlan
beépítettségének mértéke legfeljebb 30%-os lehet, a tervezett bővítmény elhelyezhető.
A mintegy 110 m2 alapterületű színben kialakításra kerülne egy akadálymentes WC és kézmosó, fazekas műhely,
kovács műhely, kemencés tér a foglalkozások megtartására, amelyhez be kell szerezni a hagyományos kézműves
foglalkozások eszközeit. Terveink szerint a beruházás tartalmazná az építési engedélyezési terv elkészítését, az
építési munkákat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét, a vagyonvédelmi rendszer kiépítését,
eszközbeszerzést, a nyilvánosság tájékoztatását biztosító hirdetési költségeket, kisléptékű infrastruktúra költségeket.
A két véleményező bizottság által tárgyalt előterjesztésben az a döntési javaslat szerepelt, hogy a 100%-os
támogatásintenzitás mellett a beruházás tervezett költsége bruttó 6 900 000 Ft, amelyhez önerőt nem biztosít az
önkormányzat. A tervezett pályázati összegnek egy része a 2011. évi költségvetést, nagyobb része pedig a 2012.
évi költségvetést terhelné.
A LEADER pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokra vonatkozó általános szabályok között szerepel, hogy a
helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó
elszámolható kiadás képezi a támogatási összeg számításának alapját. /23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19.§ (11)
bekezdés/. Tehát a tárgyalt előterjesztésben meghatározott 100%támogatásintenzitás csak a nettó összegre
vonatkozhat, a költségként felmerülő 25%-os általános forgalmi adó nem elszámolható kiadás, ez saját erőként
jelentkezne. Figyelembe véve a projekt tervezett bruttó 6 900 000 Ft-os költségvetését 1 380 000 Ft ÁFA érték
jelentkezne saját erőként.
A bizottsági üléseket követően tudomásunkra jutott, hogy a fenti projektötlet nem támogatható a kiválasztott
LEADER célterületen, mert a Blaha Lujza utca 22. szám alatti ingatlanra tervezett épületbővítés, a kézműves szín új
épület elhelyzése, ami a célterület keretében nem támogatható.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A véleményező bizottság elfogadta az előterjesztés eredeti verziójában
szerepeltetett határozati javaslatot, miszerint az önkormányzat LEADER
pályázatot nyújt be a kézműves szín kialakítására, 100%-os
támogatásintenzítás mellett, ahol a bruttó költségek képezik a támogatási
összeg alapját.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A véleményező bizottság elfogadta az előterjesztés eredeti verziójában
szerepeltetett határozati javaslatot, miszerint az önkormányzat LEADER
pályázatot nyújt be a kézműves szín kialakítására, 100%-os
támogatásintenzítás mellett, ahol a bruttó költségek képezik a támogatási
összeg alapját.

Döntési javaslat

"LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítása érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja pályázat benyújtását a Körösök Völgye
Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 787 azonosító számú Térségi és nemzetiségi hagyományok
ápolása című célterületre, kiállítást bemutató szín és kézműves foglalkoztató tér létrehozására, figyelemmel arra,
hogy a tervezett épületbővítésként megvalósuló szín mint új épület építése a célterület keretében nem támogatható.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Kérelem pályázati összeg előfinanszírozására

Készítette:
Előterjesztő:

Dobó Anita
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért nonprofit szervezet pályázni kíván a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett LEADER célterületre, amely lehetővé
teszi a kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztését. Az alapítvány kezelésében lévő Kossuth
út 11. szám alatti ingatlan kiállító termeinek padozata korhadt, nincs szigetelve. A műtárgyak
szakszerű tárolásához állandó hőmérséklet biztosítása szükséges, amit a jelenlegi konvektoros
fűtéssel nem lehet elérni. A problémák megoldására az alapítvány pályázni szeretne a kiállító
termek padlófűtésére és hidegburkolására, valamint az épület akadálymentesítésére. A pályázat
keretében egy számítógépes műtárgynyilvántartó program beszerzésére is sor kerülne.
A pályázható, és az alapítvány által pályázandó összeg bruttó 7 000 000 Ft. A támogatást
utófinanszírozásban lehet lehívni, ezért a pályázat benyújtásához, megvalósításához szükséges
összeg előfinanszírozására kérelmet nyújtott be a kuratórium elnöke.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás lehívása évente két kifizetési időszakban történhet, évente
legfeljebb négy alkalommal. Az összeg előfinanszírozását várhatóan 2012. év végéig szükséges biztosítani.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után döntését határozat formájában
szíveskedjen meghozni.
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért alapítvány LEADER pályázatához szükséges bruttó 7 000
000 Ft összeg előfinanszírozását biztosítsa.

Döntési javaslat

"Kérelem pályázati összeg előfinanszírozására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért alapítvány LEADER pályázatához szükséges összeg előfinanszírozását bruttó 7 000 000 Ft
összegben.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 03. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. sz. melléklet: Projekt

adatlap

1.Ügyfél adatai
MVH regisztrációs szám (amennyiben az ügyfél rendelkezik vele): 1005357255
Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 -Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
Név: Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Az ügyfél értesítési címe, ahová a döntés eredménye megküldését kéri (kizárólag egy
értesítési cím jelölhető be; elektronikus postafiókba történő kézbesítés esetén a kiküldés
időpontja számít a kézbesítés időpontjának. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy
az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. :
1. Postai levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
2. E-mail cím: keptar@gyomaendrod.hu
Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük
ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.
Kapcsolattartási információk:
Kapcsolattartó neve: Kóris Györgyné
Tel/fax: 66-282 067

e-mail: keptar@gyomaendrod.hu

2.Célterületre vonatkozó információk:
Célterület azonosítója: 1 016 787
Célterület megnevezése: Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása
LEADER HACS neve: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft

1

3.Költségkalkuláció:
A projekt teljes becsült költsége :
7 000 000,- Ft (Megj: a támogatás
számítás alapját nem képezi)
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:7 000 000,- Ft (Megj: a támogatás
számítás alapját nem képezi)
4.Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):
Látogatóbarát és korszerű kiállítóhely kialakítása a gyomaendrődi Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjteményben.
5.Megvalósítás tervezett helyszíne : 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
6.Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása (max. 2000 karakter):
A kiállítóhely termeiben homokágyra fektetett fagerendákhoz rögzített padozat van, mely a
felvizesedés következtében korhadt. A konvektoros fűtési rendszer károsítja a gyűjteményt,
rosszul szabályozható. A gyűjtemény állagmegóvása érdekében padlófűtést szeretnénk
megvalósítani, mert így a fűtés szabályozható és az aljazat szigetelése is megtörténne. Az
ablakok cseréjével tovább növelhető az energiatakarékos működtetetés. A korábbi
átalakítással már a látogatói WC akadálymentesített. Az épületen kívül is szeretnénk
megvalósítani az akadálymentesítést. A hallássérült látogatók részére mobil indukciós hurok
beszerelését tervezzük. A gyűjtemény katalogizálásához szükséges szoftver beszerzését is
szeretnénk megvalósítani a pályázati összegből. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
tovább szeretnénk bővíteni a kapcsolatot a megyében működő képzőművészeti
gyűjteményekkel és időszaki kiállításokon bemutatni a megyei művészeti egyesületek
tagjainak és városunkhoz kötődő alkotók munkáit.
7.HVS-hez való illeszkedés indoklása (hivatkozási pontok megjelölése a HVS céljai
alapján megfogalmazott LEADER kritériumokhoz) (max. 1000 karakter):
1.4. Mert Gyomaendrődhöz kötődő képzőművészek alkotásaival rendelkezik a Közalapítvány
által működtetett Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény.
2.1. A javaslat benyújtója Gyomaendrőd és Békés Megye kortárs művészeinek is biztosít
kiállítóhelyet.
5.1. A közel 100 éves épület állagjavításával hozzájárul a városkép megőrzéséhez.
5.8. Mert kiemelkedő helyet foglal el a város turisztikai látnivalói között.
6.4. A helyi oktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján térítésmentesen
látogathatják a tanulók a kiállítóhelyet, ha az intézmény nevelési illetve pedagógiai
programjában szerepel a kulturális örökség megismertetése.
8.Adatvédelmi záradék:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Helyi Bíráló Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg a projekt
javaslatom tartalmát.
igen
Képviselő neve: Kóris Györgyné
Aláírás: ........................................
p.h
Dátum: 2011. szeptember 22.
* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul.
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Cigány Szervezetek Országos Szövetsége pályázat előfinanszírozási kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Cigány Szervezetek Országos Szövetségének nevében Dógi János, a szervezet elnöke kérelemmel fordult
Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez és Képviselő-testületéhez.
A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége pályázatot nyújtott be a „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű programra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek keretei
között 5 fő foglalkoztatására nyílt meg a lehetőség. Az 5 főt 2011. augusztus 1. és október 29. között foglalkoztatja a
CSZOSZ. Feladatuk: biotégla, biobrikett gyártás.
A pályázat a foglalkoztatottak béréhez és járulékához nyújt 100%-ban támogatást.
Mivel a program augusztus 1-jén indult és a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége nem rendelkezik a bér és
járulék megelőlegezéséhez szükséges forrással, kéri a Képviselő-testületet, hogy részükre biztosítsa az augusztusi
és a szeptemberi bérek és járulékok kifizetésének összegét (A Szövetség kérelmében csak 1 havi bér és járulék
megelőlegezését kérte, de a hatósági szerződést megvizsgálva és a Munkaügyi Központtal egyeztetve véleményünk
szerint annak érdekében, hogy a végelszámolás november 12-éig megérkezzen a Munkaügyi Központhoz két havi
megelőlegezés válik szükségessé). A két havi járulékkal növelt bér összege 876.060 Ft.
Amennyiben a két havi bér foglalkoztatottak részére történő kifizetése, majd a Munkaügyi Központ részére az
elszámolólap és a szükséges dokumentumok megküldése 2011. október 12-éig megtörténik és azt a támogató
hatóság elfogadja, úgy a támogatás folyósítása október 30-áig megtörténik.
A megelőlegezett összeg engedményezési szerződéssel azonnal az önkormányzat számlájára kerülhet, melyből
már csak az október havi bért és járulékát szükséges ismételten megelőlegezni a Szervezet számára.
A pályázathoz kapcsolódó utolsó elszámolólap és beszámoló benyújtásának határideje 2011. november 12-e.
Amennyiben a támogató hatóság rendben találja az elszámolás dokumentumait, úgy november 30-áig utalja a
támogatást, így az önkormányzat egy ismételt engedményezési szerződéssel még ebben az évben megkaphatja a
megelőlegezett összeget.
Kockázatelemzés
Előny:

5 fő, nehezen elhelyezkedni tudó gyomaendrődi lakos számára 3 hónapon keresztül munkahelyet és
rendszeres jövedelmet biztosít
Beindítható egy új típusú építőanyaggyártás, ezáltal új munkahelyteremtési lehetőség adódhat

Hátrány:
A kért összeg megelőlegezése likviditási problémákat okozhat, hiszen bizonytalan, hogy a szeptember 15-én
esedékes adófizetés során milyen összegű adóbevétel realizálódik. Szeptember végén válik esedékessé az
50.000 E Ft összegű csatorna érdekeltségi hozzájárulás visszapótlása, illetve a közel 20.000 E Ft összegű
útépítési számla rendezése
Amennyiben a támogatott szervezet bármely – hatósági szerződésben rögzített – kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy a támogatás folyósítása felfüggeszthető, visszakövetelhető. Ebben az esetben az
Önkormányzat által megelőlegezett összeg megtérülése válik bizonytalanná.

Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a Cigány Szervezetek Országos Szövetségének kérelmét megvitatni és
javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntéshozói vélemények
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Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja a pályázat előfinanszírozását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság támogatja a CSZOSZ kérelmét azzal a kikötéssel, hogy a
Bizottságból 1 tagot kijelöl kapcsolattartó személynek, akinek - a támogatás
tényleges megelőlegezése előtt - feladata helyszíni bejárás alkalmával az
eddig elvégzett munkák megtekintése is.

Döntési javaslat

"Cigány Szervezetek Országos Szövetsége pályázat előfinanszírozása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége részére
megelőlegez 876.060 Ft-ot a TÁMOP 1.1.2 projekt előfinanszírozására azzal a feltétellel, hogy a Szövetség a
részelszámolások során benyújtott dokumentumokról minden alkalommal másolatot biztosít az Önkormányzat
számára, illetve a megelőlegezett összegekre az Önkormányzat és a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
között engedményezési szerződés kerül megkötésre. A megelőlegezés további feltétele egy kapcsolattartó személy
kijelölése a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságból, aki az eddig elvégzett
munkák megtekintése céljából helyszíni bejárást is köteles tartani. A megelőlegezett összeg (kölcsön) a
költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerüljön beépítésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
E-mail: dogijanos@vipmail.hu
Web: http://bmcko.bloglap.hu

Előfinanszírozási támogatás igénylése
Tisztelt Várfi András polgármester

Dógi János vagyok a Cigány Szervezetek Országos Szövetségének (CSZOSZ) elnöke, mint jól
tudja, azért fáradozunk, hogy Gyomaendrődőn beindíthatjuk a biotégla, biobriket gyártását.
A biotégla gyártásával milyen pozitív hatást érhetünk el:
Problémák:
•
•
•
•
•

A roma lakosság nagy része mélyszegénységben él
Nehezen képezhető, alacsony végzettségű társadalmi réteg
Sok köztük a tartós munkanélküli,
Nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni,
A munkáltatók bizalmatlanok irányukban

Ez a program az egykori vályogtégla jó tulajdonságait megtartja, hőszigetelés, zajszigetelés
tűzállóság, olcsóság, magas szakképzettség nem kell a munkához.
Olyan projekt kidolgozását vállaltuk, mellyel fenntartható munkahelyeket tudunk teremteni
és a foglalkoztatottak saját maguk is láthatják, akár kézzel foghatják munkájuk
produktumát.
Célkitűzések:
•
•
•
•

A társadalmi lemorzsolódás csökkentése
Célcsoport életszínvonalának növelése
Munka értékének elismertetése a célcsoport tagjaival és azok környezetével
Munkahelyteremtés

•

Biotégla: agyagos földalapból cement hozzáadásával, préseléssel, égetés nélkül
előállított olcsó építőanyag.
Szélesség 12,6 cm, hosszúság 25 cm, magasság 10 cm

Biotégla:

•

Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
E-mail: dogijanos@vipmail.hu
Web: http://bmcko.bloglap.hu

A CSZOSZ 5 fő foglalkoztatására ( 4 fő segédmunkás és 1 fő adminisztrátor) adott be pályázatot a
(TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért)(Decentralizált programok a konvergencia régióban)” elnevezésű program
keretében nyújtott bérköltség támogatásra, melyet sikeresen el is nyert.
A pályázat előfinanszírozásos 100% bérköltség támogatást nyújt, 90 napos időtartamra melynek
keretében beindíthatjuk a biotégla gyártását.

Szeretném segítségét kérni a program első havi bérköltségének előfinanszírozásában melynek
összege 438.030 FT.
Járulékok változtak a következők szerint:
SZJA: 23.000,-fT
NYUGDÍJBIZT.JÁR.: 43.000,-Ft
EGÉSZSÉGBIZT.ÉS MUNKAERŐPIACI: 32.000,-Ft
START-KÁRTYA KEDV.JÁR.: 8.000,-Ft
--------------------------------------------------------------------------------------ÖSSZESEN:
106.000,-Ft

A munkavállalóknak kifizetendő nettó munkabér:
Filippovits Károly 66.000,-Ft
Horváth Gergő 61.844,-Ft
Kökény Imre: 61.844,-Ft
Szécsi Zsolt 68.062,-Ft
Vagyon Dezső: 74.280,-Ft
Az előfinanszírozás összege 2011.12.23.-áig visszafizetésre kerül.

Tisztelettel
Dógi János

22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Téli szomszédolás elnevezésű akcióprogramban való részvétel

Készítette:
Előterjesztő:

Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium 2011. áprilisában tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2011-es Önkéntesség Európai
Éve kapcsán számos programterv kerül indításra, ezek egyike lesz a „Téli Szomszédolás – Látogasd meg a
szomszédodat és kérdezd meg, hogy nem fázik-e?” elnevezésű akcióprogram, melynek célja a társadalmi
szolidaritás erősítése mellett a téli hideg miatt legveszélyeztetettebb polgárok számának feltérképezése, illetve téli
tüzelőanyaggal (fával) történő ellátása.
A program célját és főbb elemeit az alábbiakban lehet összefoglalni:
Az akcióprogramot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium koordinálja, a Belügyminisztérium
együttműködő partnerként vesz részt a program végrehajtásában. A programban megfogalmazott rövidtávú
célkitűzés elsősorban az otthonukban egyedül élő idős, mozgásukban korlátozott polgárok téli
szükségleteinek megismerése, a szükséges segítség biztosítása, megelőzve ezzel a lakások/házak
fűtetlensége miatti megbetegedések és elhalálozások számának további emelkedését.
A program során önkéntes tevékenység keretében a látogatások alkalmával felmérésre kerül, hogy van-e a
hideg által veszélyeztetett személy vagy család, majd sor kerül az összegyűjtött információk feldolgozására,
és szükség esetén azonnali segítségnyújtásra kerül sor program keretében a szociális védőháló helyi
szervezeteinek bevonásával.
Az akcióprogram keretében potenciális közvetlen érintettek a segítő önkéntesek, felhasználók a
veszélyeztetett polgárok, akik igénybe veszik a segítők szolgáltatásait.

A Minisztérium a tájékoztatás mellett kérte, hogy adjuk meg annak a szervezetnek vagy a személynek a nevét, aki a
program lebonyolításáért felelős lesz.
Tekintettel arra, hogy városunkban már a tavalyi év során az arra rászorult személyeknek, családoknak
biztosítottunk a téli fűtéshez tűzifát, melynek lebonyolításában a hivatal segítségére volt a Térségi Humánsegítő
Szolgálat, illetve a téli hideg miatt krízis helyzetbe került családok számára kályha kihelyezésével is segítettünk
megoldást találni, mely ötlet szintén a Térségi Humánsegítő Szolgálattól származott, ezért az akcióprogram
lebonyolításáért felelős szervezetnek is őket jelöltük meg. Az intézményen belül Katona Vince családgondozó
koordinálja e tevékenységet, aki még a program indulása előtt a tavalyi év tapasztalatai alapján összeállított egy
krízis cselekvési tervet, mely a téli hidegben segítségre szoruló személyek lakhatását, fűtését hivatott megoldani.
A cselekvési terv kibővült a téli szomszédolás program főbb elemeivel, a terv az előterjesztés mellékletét képezi. A
terv részletesen leírja, hogy a jelzőrendszer tagjainak milyen szerepe van a programban.
A minisztérium 2011. júniusában újból megkereste hivatalunkat és a programmal kapcsolatban adatszolgáltatást kért
arra vonatkozóan, hogy előzetesen mérjük fel, kik azok akiknek szükségük lehet az idei télen fára, készítsünk a
rászoruló személyekről adatbázist, továbbá vegyük fel a kapcsolatot a megyében működő Önkéntes Centrumokkal,
hiszen a programban a jelzőrendszer mellett nagy szerepet kapnak az önkéntes munkát végző személyek.
A Minisztérium által kért intézkedéseket megtettük, felvettük a kapcsolatot a szociális alapszolgáltatókkal és
felmérésünk alapján körülbelül 300 család, az akinek gondot okozhat a téli tüzelő beszerzése. A rászoruló
személyekről az adatbázis elkészült. A családok egy része tartozik az elsődleges célcsoportba – idős egyedül élő,
mozgásában korlátozott személy – a családok nagyobb része létminimum alatt élő gyermekes családok.
Felmérésünk szerint egy családnak kb. 40 mázsa tüzelőre lehet szüksége, mely csak a tüzelési szezon egy részére
tud megoldást nyújtani.
Tájékoztatjuk, hogy felvettük a kapcsolatot a Megyei Önkéntes Centrummal is, az önkéntes munkát végző
személyeket jelentkezésüket követően regisztrálja a Megyei Centrum, és kiközvetíti a személyeket az általuk vállalt
önkéntes munkára. Jelenleg 6- 7 fő jelentkezett, akiknek a regisztrációja folyamatban van.
A jelzőrendszer a Humánsegítő Szolgálat irányításával már kétszer tartott egyeztetést, a következőre a hideg beállta
előtt október hónapban kerül sor.
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Kockázatelemzés: Az önkormányzat számára a program megvalósítása pénzügyi kockázatot nem jelent, mert az
Önkormányzat intézményei által a program koordinálásában vesz részt, a program nem igényel pénzügyi forrást az
önkormányzat részéről. A téli szomszédolás akcióprogrammal tulajdonképpen a tavalyi évben elkezdődött téli
hidegben krízis helyzetbe került személyek megsegítésére indult helyi akciónk folytatódik, melynek keretében az
arra rászorult személyeknek kályhát illetve tűzifát biztosítottunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a "Téli
szomszédolás" akcióprogramban való részvételt.

Döntési javaslat

"Téli szomszédolás elnevezésű akcióprogramban való részvétel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális biztonság erősítése, megtartása miatt
fontosnak tartja a „Téli Szomszédolás – Látogasd meg a szomszédodat és kérdezd meg, hogy nem fázik-e?”
elnevezésű akcióprogramban való részvételt, intézményei közreműködésével vállalja a program koordinálását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KRÍZIS CSELEKVÉSI TERV A
GYOMAENDRŐDÖN ÉLŐ, TÉLI
IDŐSZAKBAN FŰTÉSI
NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ
SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDOK
MEGSEGÍTÉSÉRE

Készítette: Katona Vince
Térségi Humánsegítő Szolgálat

2011

Gyomaendrődön 2011. április 20‐án a Térségi Humánsegítő Szolgálat hivatalos
helyiségében (Gyomaendrőd, Fő u. 2.) szakmaközi esetmegbeszélésre került sor. A
megbeszélésen a téli időszakban fűtési nehézségekkel küzdő személyek és családok
vonatkozásában észlelő és jelzőrendszer felállítása is megtörtént, illetve lerögzítésre került
a jelzőrendszer működésének alapelve.
A jelzőrendszeri konferencia napirendi pontjai:
‐

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által
meghirdetett „Téli Szomszédolás akcióprogram” ismertetése a jelzőrendszer
tagjaival.

‐

A fűtési nehézségekkel küzdő személyek vonatkozásában észlelő és
jelzőrendszer felállítása, és jelzőrendszer működési feltételeinek lerögzítése.

‐

Cselekvési terv kidolgozása Gyomaendrőd város vonatkozásában, a téli
időszakban fűtési nehézségekkel küzdők feltérképezésére, és a fellépő
krízishelyzetek megoldására.

Az akcióprogram hangsúlya a téli időszakban fűtési nehézségekkel küzdők feltérképezésén illetve az
ő részükre nyújtott segítség megszervezésén alapszik, mindez önkéntesek bevonásával. A
megbeszélésen részt vettek azok az önkormányzati szakemberek, intézmények, szervezetek, szociális
szolgáltatást végzők, szociális szakemberek, akik a veszélyeztetett célcsoport tagjaival a
munkavégzésük során nap mint nap találkoznak.
A megjelentek az akcióprogram koordinálásáért, illetve a cselekvési terv kidolgozásáért és
lebonyolításáért kijelölték felelős intézményként a Térségi Humánsegítő Szolgálatot, az intézményen
belül a szakmai feladatért felelős személy Katona Vince lett.

Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
1, Térségi Humánsegítő Szolgálat, Gyomaendrőd Fő u. 2. Telefonszám: 66/282‐560 vagy 06‐
20/9965501
Intézményvezető: Czikkely Erika
2, Térségi Szociális és Gondozási Központ, Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 5/1. Telefonszám: 66/386‐991
Intézményvezető: Mraucsik Lajosné
3, Gyomaendrődi Rendőrőrs, Gyomaendrőd, Kossuth u. Telefonszám: 66/ 386‐633
Őrsparancsnok: Paraizs Tamás, rendőr őrnagy
4. Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület, Gyomaendrőd
Elnök: Baráth Zsolt

Telefonszám: 06‐70/635‐46‐76

5. Élet Másokért Közhasznú Egyesület, Gyomaendrőd, Zrínyi u. 33/1.

Telefonszám: 66/283‐383 vagy 06‐20/3704615
Elnök: Vaszkó Sándorné

Önkéntes: Varga Zoltán Telefonszám: 06‐20/9611628

6. Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete, Gyomaendrőd, Fő út. 361.
Vezető: Nagyné Pintér Ágnes Telefonszám: 06‐70/9338282
7. Hétszínvirág‐ Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Bt. Gyomaendrőd, Fő út 67. 5502
Képviselő: Havelda Jánosné Telefonszám: 06‐70/9401619
8, Gyomaendrődi Polgári Védelmi Iroda, Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.
Vezető: Szilágyi Sándor Telefonszám:66/ 386‐052
9, Településőri Szolgálat Telefonszám: 66/386‐122
10, Mezőőri Szolgálat

Telefonszám: 66/386‐122

9, Gyomaendrőd Város Szakrendelő Intézete, Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Igazgató főorvos: Dr. Torma Éva

Telefonszám: 66/581‐193

10, Gyomaendrőd Védőnői Szolgálata
Gyomaendrőd, Fő út. 2. Felelős: Pappné Szarka Emília

Telefonszám: 66/386‐887

Gyomaendrőd, Fürst Sándor utca 3. Felelős: Futaki Adrienn Telefonszám: 66/386‐686
11, Hunyai , Csárdaszállási , Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
Gyomaendrőd, Fő út 2. Telefonszám: 66/386‐130
Parancsnok: Omiliák Csaba

Javaslatok:
A megbeszélésen a jelen levők javaslatokat tettek a cselekvési terv teljes körű gyakorlati
megvalósításával kapcsolatban.
1, Együttműködési megállapodás kötése Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös‐Maros
Nemzeti Park között, ami az ökológiailag nem hasznos fák, „uszadékfák”, kiszáradt fák kitermelésre
vonatkozik. Az ilyen módon kitermelt famennyiség a települési önkormányzat tulajdonába kerülve,
segítséget jelenthet a rászoruló, krízishelyzetbe került személyek számára a téli időszakban.
Ennek szigorú, jogszabályi keretek közötti megvalósítására lenne szükség! A jelenlevők egységes
véleménye alapján a lehetőségek számbavételét követően, a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
illetve a Körös Maros Nemzeti Park által engedélyezett feltételek mellett, a közfoglalkoztatásban
alkalmazott személyek, illetve a „Téli Szomszédolás” akcióprogram során önkéntesként regisztrált
személyek végezhetnék a famennyiség kitermelését.

2, A település közterületein viharkárok után a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes
Tűzoltóság által kitermelt fák, illetve az épületeket és elektromos vezetékeket veszélyeztető fák
kitermelése után a famennyiség tüzifaként történő felhasználására lehetőséget biztosítani a rászoruló
családok fűtési nehézségeinek csökkentésére.
3, A kitermelt famennyiséget a Gyomaendrődi Önkormányzat tulajdonában levő zárható helyen
letárolni.
4, A tárolóhelyiségnek kialakított területen fűtési időszak során egy állandó mennyiségű letárolt
tüzifa biztosítása a 1. és 2. javaslatban említett forrásból, a krízishelyzetbe kerülő, azonnali
segítségnyújtásra szoruló személyek megsegítésére.
5, A rászoruló személyek számára juttatott tüzifa mennyiség felhasználásának ellenőrzésére jogkört
biztosítani intézmények, szociális szolgáltatást végző intézmények, szervezetek számára.
A területen dolgozó jelzőrendszeri tagok részére az azonnali intézkedés megtételét elősegítő
információs kártya kerül kijuttatásra, amely a krízishelyzet megoldásában segítséget nyújtó
intézmények telefonos elérhetőségeit tartalmazza. (Az információs kártya a mellékletek rovatban
található!)
A jelzőrendszeri megbeszélés során a „Téli szomszédolás” akcióprogram keretén belüli, és az
akcióprogramon túlmutató cselekvési terv készült felvázolásra Gyomaendrőd város vonatkozásában.

1.
CSELEKVÉSI FOLYAMATÁBRA :
Kírízishelyzet észlelése hétköznap (munkanapokon) 08.00‐16.00 óra
közötti időszakban!

A jelzés megtétele a Térségi Humánsegítő Szolgálat irányába, életet veszélyeztető esetben
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele. (Elsősegélynyújtás, Orvosi ügyelet, Országos
Mentőszolgálat) A Térségi Humánsegítő Szolgálat intézkedik a helyzet megoldásának
érdekében!

Helyzetelemzés elkészítése, a lehetséges alternatívák számbavétele.

Azonnali beavatkozás a probléma megoldása érdekében:
A kliens életkörülményeinek és veszélyeztetettségi fokának megfelelően, a természetes
erőforrások (családtagok, rokonok) felkeresése értesítése.
Ezek hiányában az ellátórendszer saját hatáskörében tesz lépéseket.

a, Abban az esetben, ha a kliens a kialakult körülmények miatt nem maradhat az
otthonában, és együttműködést mutat:
A kliens egészségi állapotától függően egészségügyi szolgáltatás igénybevétele. Orvosi ügyelet,
Országos Mentőszolgálat kórházba szállítja a beteget.
Hajléktalan vagy hajléktalansággal veszélyeztetett személy estén, a kliens hajléktalan
szakellátásba való juttatása a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat Utcai szociális Munka
Szolgálatának krízisautójának igénybevételével. (Éjjel‐nappal hívható)

b, Abban az esetben, ha a kliens az ingatlan megfelelő állapota és az egészségi
állapota miatt az otthonában maradhat:
Helyzetelemzés:
•

Van‐e kályha, vagy fűtőtest?
•

•
•

Az működtethető‐e?

Megfelelő a kémény állapota?

Tüzifa, tüzelő van‐e, a kliens otthonában?

A helyzetelemzést követő azonnali intézkedés megtétele!
Kályha hiánya vagy használhatatlansága esetén a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál letárolt
fatüzelésű kályhák egyikének klienshez való kihelyezése.
Természetbeni nyújtott szociális ellátásként tüzifa biztosítása a zárt helyen tárolt tüzifa
mennyiségből. A tüzifa kliens otthonába történő szállításának megszervezése a programba bevont
önkéntesek segítségével!
Kéménytest állapotának ellenőrzése tüzeléstechnikai szakember segítségével!

A krízisintervenciót követően a helyi ellátórendszerrel felvenni a kapcsolatot az érintett kliens
állapotától függően! Területi illetékesség szerint tanyagondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás,
támogató szolgáltatás, étkeztetés igénybevétele.
Gondozásba vétele a kliensnek.

2.
CSELEKVÉSI FOLYAMATÁBRA:
Krízishelyzet észlelése hétköznap, (munkanapokon) 16.00 óra utáni
időszakban , illetve a hétvégén!

a, Abban az esetben, ha a kliens az egészségi állapota és/vagy az ingatlan állapotának
következtében nem maradhat az otthonában, és együttműködést mutat:
A kliens teljes körű tájékoztatása a segítségnyújtási lehetőségekről!
A kliens egészségi állapotától függően egészségügyi szolgáltatás igénybevétele. Orvosi ügyelet
értesítése, az állapotától függően az Országos Mentőszolgálat kórházba szállítja a beteget.
Hajléktalan, vagy hajléktalansággal veszélyeztetett személy estén, a kliens hajléktalan
szakellátásba való juttatása a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat Utcai szociális Munka
Szolgálatának krízisautójának igénybevételével. (Éjjel‐nappal hívható)

b, Abban az esetben, ha a kliens az ingatlan megfelelő állapota és az egészségi
állapota miatt az otthonában maradhat:
Helyzetelemzés:
•

Van‐e kályha, vagy fűtőtest?
•

•
•

Az működtethető‐e?

Megfelelő a kémény állapota?

Tüzifa, tüzelő van‐e, a kliens otthonában?

Abban az esetben, ha a kliens a tüzifa hiánya és/vagy a kályha hiánya vagy használhatatlansága miatt
került krízishelyzetbe, a Hunyai , Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság értesítése. A
tűzoltóság állományának segítségével, illetve önkéntesek bevonásával a krízishelyzetbe került
személy otthonába történő tüzifa és/vagy kályha kiszállítása.
A kémény állapotának ellenőrzése!

A hétköznap 16.00 órán túli, illetve a hétvégi időszakban a krízishelyzetet
észlelő és intézkedő jelzőrendszeri tag, a legközelebbi munkanapon köteles
értesíteni a Térségi Humánsegítő Szolgálatot az intézkedés tényéről, ahol ez
dokumentálásra kerül.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 15.

Czikkely Erika

Katona Vince

intézményvezető

családgondzó

Mellékletek:
1, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A JELZŐRENDSZER
MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN
amely létrejött a Térségi Humánsegítő Szolgálat, mint a jelzést fogadó intézmény
(továbbiakban THSZ) és a jelzést adó között (továbbiakban: jelzőrendszer tagja).
A THSZ vállalja, hogy:
1.) A jelzőrendszer tagjait rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja a jelzés megtételének
kötelezettségéről és lehetőségéről.
2.) A jelzőrendszer tagja által elküldött jelzéseket fogadja, s a benne foglalt probléma
megoldásához segítséget nyújt.
4.) A kapcsolatfelvétel megtörténtének tényéről, a kapcsolat megszűnéséről, illetve az
együttműködés hiányáról is írásban tájékoztatja a jelzőrendszer tagját.
5.) Ha a jelzett probléma megoldása a jelzőrendszer tagjának együttműködését is igényli,
akkor ezt jelzi az érintett jelzőrendszer tagja felé, s a közös probléma megoldásába bevonja őt.
6.) Folyamatos tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait tevékenységéről, szolgáltatásairól.
7.) Megszervezi a rendszeres kapcsolattartást (szükség szerint személyesen vagy
telefonon) a tagokkal, valamint koordinálja a rendszeres együttműködést:
a. Körlevelek kiküldése,
b. Jelzőrendszeri fórum/konferencia megszervezése,
c. Szakmai konzultáció,
d. Esetkonferencia,
e. Szakmaközi megbeszélések megszervezése és lebonyolítása.
A jelzőrendszer tagja vállalja:
1.) Rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja – jelzési kötelezettségének megfelelően – a
THSZ szolgáltatási központját az általa ismert veszélyeztetettségről és krízishelyzetről
3.) Ha a jelzett probléma megoldása a jelzőrendszer tagjának együttműködését is igényli,
akkor annak rendezésében – lehetőségeihez mérten – együttműködik.
4.) A rendszeres kapcsolattartás (szükség szerint személyesen vagy telefonon) érdekében
szervezett:
a. Jelzőrendszeri fórum/konferenciákon,
b. Szakmai konzultáción,
c. Esetkonferencián,

d. Szakmaközi megbeszéléseken
aktívan részt vesz.
A jelzőrendszer működtetésének fenntartása érdekében az eljárási szabályok (protokoll)
kidolgozásában kölcsönösen részt vesznek.

Gyomaendrőd, 2011. április 20.

…………………………………….

……………………………………

Czikkely Erika, intézményvezető
Térségi Humánsegítő Szolgálat

/Jelzőrendszeri tag/

2, INFORMÁCIÓS KÁRTYA

3, NYILATKOZAT A SZOLGÁLTATÁS ÉS A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ELUTASÍTÁSÁRÓL:

Alulírott …………………………………………..születési hely, idő:…………………………
lakcím:…………………………………………………………………………………………..,
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Térségi Humánsegítő
Szolgálat (Gyomaendrőd, Fő u. 2.) családsegítő szolgálatának családgondozójától, illetve az
észlelő és jelzőrendszer tagjától az igénybe vehető szolgáltatásokról, segítségnyújtási
lehetőségekről teljes körű tájékoztatást kaptam, de a felajánlott szolgáltatást nem kívánom
igénybe venni

Gyomaendrőd, 2011. ………………………..

….………………………………………
aláírás

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dobó Anita, Hornok Réka

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) működésében beállt személyi, tárgyi és
jogszabályi változások, intézményi szmsz-ek, ágazati megállapodások, szabályzati felülvizsgálatok, melyek
következtében átstrukturálódtak a feladat-ellátási és finanszírozási normatív rendszerek. Ennek következtében a
Társulás Alapmegállapodásának (a továbbiakban: Megállapodás) több rendelkezését is módosítani szükséges.
A Megállapodás érdemi tartalmát érintő változásokat a jelenleg hatályos és releváns jogszabályok, elsődlegesen az
önkormányzatokról szóló 1990. 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
adatváltozást igénylő változásokat pedig a Társulási feladatellátást végző intézmények, szervezetek státuszában
beállt változások, illetve a feladatellátás átstruktúrálódása indokolja.
A Megállapodás módosítása alapfeltétele a kistérségi együttműködés törvényes működésének és a vonatkozó
jogszabályok hatályosulásának.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, a döntési javaslat szerint.

Döntési javaslat

"A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:

1./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 1. pontjában a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulását alkotó Örménykút Község települési lakosságszáma:
„Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 430 fő”
73

az alábbiak szerint módosul:
„Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 436 fő”
2./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 6. pontjában aTöbbcélú Társulás jogállása:
„A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy, önálló költségvetési szerv.
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban rendelkeznek, alapító okiratot
adnak ki.”
az alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy.
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban rendelkeznek, alapító okiratot
(társulási megállapodás) adnak ki.”
3./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 7. pontjában Többcélú Társuláson belül működő
mikrotérségek felsorolása:
7. A Többcélú Társuláson belül két mikrotérség működik.
7.1. Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata(a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

7.2. Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.

A mikrotérség működéséről, az ellátandó feladatokról a mikrotérség tagjai külön megállapodásokban rendelkeznek.
az alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társuláson belül három mikrotérség működik.
7.1. Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata(a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

7.2. Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.

7.3 Tagjai: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Nevelési- oktatási Intézményfenntartó Társulás
A mikrotérség székhelye: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.

4./ A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 10. pontja hatályát veszti:
10. „A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű
szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
5./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 1. pontja az Áht-nak a költségvetési
szervek működése és gazdálkodása, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése című VII. fejezetének való
megfelelés céljából az alábbiak szerint módosul:
1.

„A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet működtet.
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Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai: Többcélú Társulás működésének megszervezése, pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, társulási
döntések előkészítése, végrehajtása.”

az alábbiak szerint módosul:
1. „A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátása,
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása.”

6./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pont 3.4. alpontja Áht-nak a
költségvetési szervek működése és gazdálkodása, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése című VII.
fejezetének való megfelelés céljából az alábbiak szerint módosul:
„3.4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai 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;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b)
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
c)
Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúság- és egészségügyi gondozás
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe.”

d) Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás
Működési területe: Szarvas település közigazgatási területe

az alábbiak szerint módosul:
„3.4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
megfelelően
Feladatai - egységesen rendelkezve a Megállapodás III/4 és III/5. pontjainak
a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
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- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b) 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
c) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúság- és egészségügyi gondozás
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe

d) Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás
Működési területe: Szarvas település közigazgatási területe

7./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4. pont 4.1. alpontja az
alábbiak szerint módosul:
„4.1.

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- bölcsődei ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területe.”

az alábbiak szerint módosul:
„4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- bölcsődei ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területe.”

8./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 4. pont 4.3. alpontjaaz alábbiak
szerint módosul:
4.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-a alapján kötött ellátási
szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb módon:
„4.3.1 Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.
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Az Alapítvány által ellátott feladatok:
10.házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
10.közösségi ellátás Kondoros, Csabacsüd, Kardos közigazgatási területén
10.idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
közösségi ellátás
támogató szolgáltatás
fogyatékos személyek nappali ellátása
szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe

az alábbiak szerint módosul:
4.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-a alapján kötött ellátási
szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb módon:
„4.3.1 Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.

Az Alapítvány által ellátott feladatok:
10.házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
10.közösségi ellátás Kondoros, Csabacsüd, Kardos közigazgatási területén
10.idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
10.idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
közösségi ellátás
támogató szolgáltatás
fogyatékos személyek nappali ellátása
szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe

„4.3.3. Magyar országi Evangélikus Egyház
Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 7.
Az Egyház által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
szenvedélybeteg gondozás
idősek nappali ellátása
szenvedélybeteg ellátás
támogató szolgálat
támogató szolgálat
tartós bentlakás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
fogyatékos személyek ellátása
demens személyek nappali ellátása
utcai szociális munka
tanyagondnoki szolgálat
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Hunya,
Szarvas települések közigazgatási területe.”
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Örménykút, Gyomaendrőd,

9./ A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint változik:
„2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges:
1.
a megállapodás jóváhagyásához
2.
a megállapodás módosításához
3.
a megállapodás megszüntetéséhez
4.
a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
5.
a társuláshoz történő csatlakozás hozzájárulásához.”
az alábbiak szerint módosul:
2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges:
ñ a megállapodás jóváhagyásához
ñ a megállapodás módosításához
ñ a megállapodás megszüntetéséhez
ñ a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
ñ a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásához.”
10./ A Megállapodás A Többcélú Társulás Szervezeti Rendszere című V. fejezetének 8. pont 8.2 alpontjaaz
alábbiak szerint módosul:
„8.2. A Mikro-térségi Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja, ellenőrzése,
a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony
működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.”
az alábbiak szerint módosul:
„8.2. A Mikro-térségi Társulási Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja,
ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a
hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.”
12./ A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban
maradnak.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 10. 04.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dobó Anita
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Az „Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződésének módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Tóth Katalin
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 218/2011.(IV.28.) számú határozatával döntött arról,
hogy a 2011. évi civil alap felosztásakor 100.000 Ft támogatásban részesüljön az „Én is itt vagyok?!” Közhasznú
Alapítvány, valamint támogatói szerződés megkötéséről az Alapítvány és az Önkormányzat között. Az akkor
megkötött szerződésben foglalt célt nem sikerült megvalósítani, ezért kéri az Alapítvány szeptember 5-én érkezett
–az előterjesztés mellékletében olvasható-levelében a Támogatói szerződés módosítását.
A 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelet a közművelődésről 6.§ (8) bekezdésében foglaltak szerint a
támogatási időszak végéig (jelen esetben 2011. december 31.) a támogatott kezdeményezheti a szerződés
módosítását a támogatónál, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
Ugyanezen rendelet 3.§-a azonban meghatározza a közművelődés kiemelt céljait:
3.§ (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés kiemelt céljait a következők szerint
határozza meg:
a.) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
b.) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az
életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,
c.) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti,
hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének
növelése, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település, környezetvédő,
természetbarát közösségek szervezése, támogatása,
d.) az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak
gondozása, fejlesztése,
e.) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek alkotó táborok
segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
f.) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók,
fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a
kulturális turizmus támogatása,
g.) a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő
lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.
Álláspontunk az, hogy mivel nem sikerült az Alapítványnak a közművelődési cél elérése-hisz a kerítés elkészítése
nem egyértelműen közművelődési cél-, és helyette nem másik rendezvényt, vagy egy kisebbet támogat az
Alapítvány, ezért fizessék vissza az elnyert összeget, majd miután ez visszakerült az önkormányzat
költségvetésébe, támogatásként fordíthatjuk a Magtárlapos utcai fogyatékosok nappali klubja melletti telek
kerítésének támogatására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság csak az 1. döntést javasolja elfogadásra.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a döntéseket a következő formában javasolja elfogadásra:
1.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete nem támogatja az
„Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződés módosításának
kérelmét, valamint a szerződés felbontását és a civil alapból elnyert támogatási
összeg (100.000 Ft) visszafizetését rendeli el.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja az „Én is
itt vagyok” Közhasznú Alapítvány kérését. A civil alapba visszakerült 100.000 Ft
kerüljön átcsoportosításra az önkormányzat általános tartaléka közé, majd az
önkormányzat növelje meg a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatását,
melyet az intézmény a Magtárlapos utcai fogyatékosok nappali klubja melletti
telek kerítésének elkészítéséhez használhat fel.
1. döntési javaslat

" Az „Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete nem támogatja az „Én is itt vagyok” Közhasznú
Alapítvány támogatói szerződés módosításának kérelmét, valamint a civil alapból elnyert támogatási összeg
(100.000 Ft) visszafizetésére kötelezi 2011. december 31. napjáig.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"Az „Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány támogatói szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja az „Én is itt vagyok” Közhasznú Alapítvány
kérését, miszerint a civil alapba visszakerült 100.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat megnöveli a
Térségi Szociális Gondozási Központ támogatását, melyet az intézmény a Magtárlapos utcai fogyatékosok nappali
klubja melletti telek kerítésének elkészítéséhez használhat fel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez

Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2009-ben Isztambulban megrendezett 5. Víz Világfórumon került elfogadásra az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés”
c. dokumentum (a továbbiakban: Egyezmény). Az Egyezmény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a települések
speciális vízügyi problémáira elsősorban a vízellátás és a szennyvíztisztítás területén.
A következő Marseille-ben megrendezésre kerülő Víz Világfórumon ismét napirendre kerül a téma, és a szervezők
szeretnék elérni, hogy addigra legalább 1000 település csatlakozzon az Egyezményhez. Ennek érdekében kereste
meg Önkormányzatunkat a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖRKÖVIZIG). A megkeresés, az Egyezmény és a Csatlakozó Nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.
Sajnálatos módon az Egyezménynek nem létezik hivatalos magyar fordítása, így a KÖR-KÖVIZIG is csak az eredeti
angol nyelvű szöveget tudta részünkre elküldeni.
Hiteles magyar nyelvű fordítás hiányában nem állapítható meg, hogy az Egyezményhez csatlakozó települések
pontosan milyen kötelezettségeket vállalnak, ezért nem javasoljuk a csatlakozást.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság hiteles magyar nyelvű fordítás hiányában nem javasolja a
Képviselő-testület számára a csatlakozást az "Isztambuli Vízügyi
Megegyezés" c. dokumentumhoz.

Döntési javaslat

"Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés” c. dokumentumban
megfogalmazott célokat, azonban amíg hiteles magyar nyelvű fordítás nem áll rendelkezésre, nem kíván hozzá
csatlakozni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése

Készítette:
Előterjesztő:

Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
„A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére” c. pályázatról, annak műszaki tartalmáról az
áprilisi testületi ülésen a 241/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület.
Az önkormányzati döntéseknek megfelelően a Bio-Genezis Kft, és az Advocata Kft átdolgozta a pályázati anyagot,
melyről 2011. szeptember 16-án lesz még egyeztetés.
A végleges költségvetést megküldték a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részére, melyet mellékelten
csatolunk.
A 2010. évi költségvetési rendeletben tervezett 16.438 eFt áll rendelkezésre, valamint a 2012. évi költségvetést
5.712.451 Ft terheli és az ÁFA megelőlegezése.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a települési hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztésére című pályázat második fordulójára pályázatot benyújtását
közösen a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással.
A fejlesztés 22 150 451 Ft összegű önerejét a költségvetési rendeletében
biztosítani, valamint a beruházás ÁFÁ-ját megelőlegezni, a költségvetési
rendeletbe beépíteni javasolja.
A Bizottság javasolja tisztázni, hogy az ÁFA összegét meddig kell az
önkormányzatnak megelőlegezni, mert amennyiben 2012. évben nem fog
megtérülni, a 2012. évi költségvetés megalkotásakor az ÁFA megfizetésére
forrást kell kijelölni.

Döntési javaslat

"Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére című pályázat
második fordulójára pályázatot nyújt be közösen a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással.
A fejlesztés 22 150 451 Ft összegű önerejét a költségvetési rendeletében biztosítja, valamint a beruházás
26.994.711,- Ft ÁFÁ-ját megelőlegezi, a költségvetési rendeletébe beépíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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Település
Szarvas
Csabacsüd
Gyomaendród
Kardos
Hunya
Kondoros
Összesen
Arány %
Támogatási összeg
Átlgos támogatái int. %

Járulékos költségek
Közbeszerzési tanácsadás
Közbeszerzés eljárási díj
Műszaki ellenőr
Menedzsment
PR
Nyilvánosság
Összes egyéb
Mindösszesen
Összes támogatás
Összes önerő
Házi komposztáló
megelőzési ktg össz.
szükséges PR

Beruházási ktg 70%
94 696 348
22 075 380
1 499 230
1 627 299
62 295 544
182 193 801
36,76
127 535 661

3 000 000
500 000
7 500 000
14 000 000
11 000 000
3 000 000
39 000 000
534 657 955
424 979 851
109 678 105
16 354 244
26 732 898
10 378 654

Beruházási ktg 85%
108 113 143
1 621 820
78 027 072
646 536
125 055 583
313 464 154
63,24
266 444 531

1,40

0,56

27 354 244

Beruhuzási ktg
Beruházási ktg Biztosítandó nettó
össz.
aránya
önerő
202 809 492
40,92
44 877 239
1 621 820
0,33
358 873
100 102 452
20,20
22 150 451
2 145 766
0,43
474 810
1 627 299
0,33
360 085
187 351 127
37,80
41 456 646
495 657 955
100
109 678 105
100,00
393 980 192
79,49%

615 411
102 568
1 538 527
2 871 917
2 256 507
615 411
8 000 341

Támogatás
173 889 971
1 390 557
85 828 391
1 839 792
1 395 255
160 635 884
424 979 851

2 384 589
397 432
5 961 473
11 128 083
8 743 493
2 384 589
30 999 659

ÁFA
ÁFA + önerő
54 691 803
99 569 042
437 358
796 230
26 994 711
49 145 161
578 651
1 053 461
438 835
798 920
50 523 133
91 979 779
133 664 489
243 342 594

27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Szennyvíztisztító telep fejlesztése

Készítette:
Előterjesztő:

Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 452/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozattal döntött a szennyvíztisztító telep felújításáról, és a
beruházás megvalósítása érdekében a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú szóló
pályázat benyújtásáról.
·

A beruházás tervezett pénzügyi ütemezése:
2012
35 550 000
Összes támogatható
költség
29 541 145
Összes támogatás
6 008 855
Támogatható
tevékenységből önerő
694 417
Nem elszámolható
költség
6 703 272
Összes önerő
36 244 417
Összes költség

2013
384 901 913

2014
417 757 979

2015
4 500 000

319 843 691
65 058 222

647 146 246
70 611 733

3 739 385
760 615

7 518 497

8 160 293

87 901

72 576 719
392 420 410

78 772 026
425 918 272

848 516
4 587 901

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata az önerő biztosításáról. A képviselő-testületi
ülésen elhangzott, hogy az önerő teljes részét a nem a kötvényből kívánja biztosítani.
A Békés Megyei Vízművek Zrt a beruházáshoz nem tud biztosítani forrást, a rekonstrukciós alap felhasználását erre
a célra nem javasolta felhasználni.
A többletbérleti díj felhasználásáról minden évben a Képviselő-testület dönt a Vízművek javaslatát
figyelembevételével.
A 2011. év végéig fel nem használt bérleti díj összege: 11,56 millió forint.
A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a beruházás éveiben a szennyvíz-rendszeren, a szennyvízcsatorna többlet
bérleti díjból képződő rekonstrukciós alapot a szennyvíztisztító telep felújítási beruházására fordítja.
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése
2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján az EU Önerő Alap támogatás
igényelhető az államháztartásról szóló törvény 2/A. § (1) bekezdése j) pontjában rögzített európai uniós forrásokból
elnyert támogatás iránt. A BM rendelet 2. § (2) bekezdésében szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztéseihez elnyert
támogatás saját forrás kiegészítéséhez lehet igényt benyújtani. Az EU Önerő Alap támogatás mértéke a vállalt saját
forrás max. 50 %-a. A támogatás igénylését pályázat elnyerése után lehet benyújtani.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

1. A Bizottság a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtását, az önerő biztosítását a költségvetési rendeletben való biztosítását
javasolja.
2. A Bizottság egyetért az önerő fedezetét a fel nem használt rekonstrukciós
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alap, és a beruházás éveiben a szennyvíz rendszeren képződő rekonstrukciós
alap felhasznásával és az önerő kiegészítésére az önerő támogatási alapra
pályázat benyújtásával biztosítsa az önkormányzat.
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

1. A Bizottság a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtását, az önerő biztosítását a költségvetési rendeletben való biztosítását
javasolja.
2. A Bizottság javasolja, hpgy az önerő fedezetét az eddig fel nem használt
rekonstrukciós alap, valamint a beruházás éveiben a víz- és
szennyvízrendszeren képződő rekonstrukciós alap 50 %-os felhasznásával és
az önerő kiegészítésére az önerő támogatási alapra pályázat benyújtásával
biztosítsa az önkormányzat.

1. döntési javaslat

"Szennyvíztisztító telep fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú
pályázatra benyújtásra kerülő szennyvíztisztító telep felújítása tárgyú pályázat, illetve a beruházás saját erő
biztosítását a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítja.
A beruházás pénzügyi ütemezése:
2012
6 703 272
Összes önerő
36 244 417
Összes költség

2013
72 576 719
392 420 410

2014
78 772 026
425 918 272

2015
848 516
4 587 901

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
2. döntési javaslat

"Szennyvíztisztító telep beruházás önerő forrásbiztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a saját forrás támogatására az EU Önerő
Alap támogatás érdekében a saját forrás 50 %-ára igényt nyújtson be a Magyar Államkincstárhoz a pályázat
elnyerése esetén.
2. A Képviselő-testület a fel nem használt rekonstrukciós alapot, valamint a beruházás éveiben a
szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díjat a szennyvíztisztító telep felújítására fordítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
B) alternatíva
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1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a saját forrás támogatására az EU Önerő
Alap támogatás érdekében a saját forrás 50 %-ára igényt nyújtson be a Magyar Államkincstárhoz a pályázat
elnyerése esetén.
2. A Képviselő-testület a fel nem használt rekonstrukciós alapot, valamint a beruházás éveiben a víz- és
szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díj 50 %-át a szennyvíztisztító telep felújítására fordítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Termőföldek hasznosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Csényi István
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az augusztusi ülésén az önkormányzati tulajdonú termőföldek
haszonbérbeadásáról készített előterjesztést levette a napirendről. Ennek oka, hogy a szintén testületi döntés
alapján megvalósítandó szociális földprogramhoz meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú
gazdálkodásra alkalmas földterületeket.
A szociális földprogramba bevonásra javasolt földterületek kijelölésénél figyelembe vettük a földterület
termőképességét ( átlag aranykorona érték), megközelíthetőségét, őrzését, öntözés lehetőségét, művelhetőségét.
Az előzetes vizsgálatok alapján az alábbiakban felsorolt termőföldek, és egyéb ingatlanok közül javasoljuk kijelölni a
szociális földprogramba bevonásra kerülőket.
1. csoport, volt endrődi pedagógus föld
Hrsz.
02155/7

Művelési ága
szántó

Terület ( ha )
22,5525

Átlag AK érték
45,19 kg/Ak

AK érték
1019,37

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedése
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Bérlője
Bíró Imre

A szerződés lejár
2011.09.30.

Örménykút és Gyomaendrőd közigazgatási határán
1.
Földúton
A terület öntözhető
A fölterület művelés alatt áll
Kevésbé őrizhető

2. csoport, Fattyas
Hrsz.
14002

Művelési ága
szántó

Terület ( ha )
9,9014

AK érték
313,06

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség

Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Átlag AK érték
31,62 kg/Ak

hasznosítás
Jelenleg iszaplerakó

A gyomai belterülethez közel ( Fattyas )
2.
Műúton és földúton
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterület nincs művelés alatt, jelenleg a Hantoskerti
holtág kotrásából kikerült iszap tárolására van használva
Őrizhető
A művelésre alkalmassá tételéhez jelentős ráfordítás
szükséges. Az iszapból kinőtt fűzfahajtásokat ki kell
szedni, hogy az iszap beledolgozható legyen a
termőföldbe.

3. csoport, Újkert - sor
Hrsz.

Művelési ága

Terület ( ha )

AK érték

Átlag AK érték
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hasznosítás

13444
13458
13473
13485
13510
Összesen:

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

22,60 kg/Ak
22,58 kg/Ak
22,60 kg/Ak
22,61 kg/Ak
22,56 kg/Ak

5,01
4,67
7,73
3,49
3,66
24,56

0,2216
0,2068
0,3420
0,1543
0,1622
1,0869

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva

Az endrődi belterülethez közel
3.
Műúton és földúton
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterület nincs művelés alatt
Őrizhető
A művelésre alkalmassá tételéhez ráfordítás szükséges (
szántás, tárcsázás, stb. )

4. csoport, Bónom - zug

Művelési ága
Hrsz.
Szántó
8861
Szántó
8862
Szántó
8863
Szántó
8864
Összesen:

Terület ( ha )
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
0,7148

Átlag AK érték
12,21 kg/Ak
12,21 kg/Ak
13,23 kg/Ak
13,23 kg/Ak

AK érték
2,27
2,27
2,09
2,09
8,72

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedés

Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Állapot
művelt
művelt
művelt
művelt

A Bónom – zughoz közel, a töltés mellett egymást
követően
4.
Földúton és töltésen
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterület művelés alatt van
Nehezen őrizhető
Gyümölcsős kialakítására javasolt

5. csoport, Rév-zug
Hrsz.
6104
6236

Művelési ága
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület

Terület ( ha )
1,0525
0,7646

A terület egyéb jellemzői
Elhelyezkedés

Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség

Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Az endrődi futbalpályát követően a használaton kívüli
temetőhöz közel
5.
Műúton, a Kenderáztató utcán és földúton
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterületen jelenleg a Rév-zugi holtág kotrásából
kikerült iszap tárolására van használva
Őrizhető
A művelésre alkalmassá tételéhez jelentős ráfordítás
szükséges. Az iszapból kinőtt fahajtásokat ki kell szedni,
hogy az iszap beledolgozható legyen a termőföldbe.

6. csoport, Juh nyári szállás
Hrsz.
01140/11

Művelési ága
Elhagyott vasúti pályatest

Terület ( ha )
0,9798
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Funkció
Juh nyári szállás

A terület egyéb jellemzői
Elhelyezkedés

Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség

Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

A gyomai vasúti hídon átérve a Körös folyóhoz közel
található
6.
Műúton, földúton és töltésen
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterületen állattartáson kívül más tevékenység nem
végezhető
Nehezen őrizhető
A juh nyári szállás építményei leromlott állapotban van.
Jelenlegi bérlője vissza kívánja adni a bérletet.

A fent részletezett termőföldek összesen 34 ha 2556 m2-t tesznek ki, 1443,71 AK értékben. Az egyéb terület
összesen: 2 ha 7969 m2.
A Fattyasi és Rév – zugi termőföldek kivételével azonnal meg lehet kezdeni a művelést.
Amennyiben a T. Képviselő – testület úgy dönt, hogy a bérleti jogviszony tárgyát képező 02155/7 hrsz.-ú ( endrődi
volt pedagógus föld ) termőföldet bevonja a szociális földprogramba, akkor az önkormányzat 35kg búza /AK értékkel
és a 2011. júliusi tőzsdei átlagárral számított bérleti díj bevétel számolva éves szinten 1 millió 724 ezer forinttól esik
el.
Figyelemmel a fent leírt szociális földprogramba bevonásra javasolt termőföldekre, a lejáró önkormányzati tulajdonú
földterületek haszonbérletének meghirdetését az alábbiak szerint javaslom.
A termőföldek bérbeadását az augusztusi Képviselő – testületi, valamint a bizottsági üléséken elhangzott
vélemények alapján 32 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár induló értéken javaslom meghirdetni.
A földhaszonbérlet időtartamára 5 évet javaslok meghatározni az alábbi feltételek szerint:
A mezőgazdasági ingatlanok egészére kell ajánlatot tenni.
A haszonbér összege: tárgy évre a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden aranykoronája után a bérleti díj
kilogrammban kifejezett értéke, étkezési búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött
ügyletek elszámoló árainak átlagának a szorzata.
A szerződéskötés jogát az nyeri, aki a licitáláson legmagasabb bérleti díjat kínálja.
A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti
díjtartozás.
A mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján meg kell meghirdetni. A hirdetést a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján,
valamint az internetes portálon javaslom megjelentetni.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a 2 millió forint éves bérleti díjat
meghaladó bevétel esetén a rendelet 23. § (4) bekezdése alapján a fenti mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása
Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületenek, hogy a 14002 hrsz.-ú (
fattyasi veteményes ) valamint a Rév-zugban lévő 6104 és 6236 hrsz.-ú
ingatlanokat vegye ki a szociális földprogramba bevonásra kijelölt
fölterületek közül.

1. döntési javaslat

"Termőföldek kijelölése a szociális földprogram megvalósításához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális földprogram megvalósítására az alábbiakban
részletezett önkormányzati tulajdonú termőföldeket és egyéb területeket jelöli ki keretjelleggel.
1. Termőföldek
Művelési ága
Hrsz.
szántó
02155/7
szántó
14002
Szántó
13444
Szántó
13458
Szántó
13473
Szántó
13485
Szántó
13510
Szántó
8861
Szántó
8862
Szántó
8863
Szántó
8864
Összesen:

Terület ( ha )
22,5525
9,9014
0,2216
0,2068
0,3420
0,1543
0,1622
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
34,2556

2. Egyéb területek
Művelési ága
Hrsz.
Beépítetlen terület
6104
Beépítetlen terület
6236
Elhagyott vasúti pályatest
01140/11
Összesen:

AK érték
1019,37
313,06
5,01
4,67
7,73
3,49
3,66
2,27
2,27
2,09
2,09
1365,71

Terület ( ha )
1,0525
0,7646
0,9798
2,7969

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

"Termőföldek haszonbérletbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldekre
vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti meg
helyben árverés útján a következő feltételek mellett.
Hrsz
Művelési ág
Terület ( ha )
AK érték
Induló bérleti díj licit
02294/10
szántó
9,5651
179,05
32 kg/AK
02294/6
szántó
1,1642
24,31
32 kg/AK
02294/7
szántó
13,5932
299,62
32 kg/AK
02294/8
szántó
13,6098
283,72
32 kg/AK
02294/9
szántó
10,2664
186,68
32 kg/AK
02629/38
szántó
45,4355
681,45
32 kg/AK
02667/9
Szántó
5,7650
138,49
32 kg/AK
02754/1
Szántó
23,4000
542,78
32 kg/AK
02754/3
Szántó
16,6814
416,10
32 kg/AK
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1.
Az árverés időpontja: 2011. október 14-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra legkésőbb 2011. október 14-én de. 9.00-ig - a szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg
befizetését.
5.
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött tőzsdei ügyletek
elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.
6.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év.
7.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti díj
tartozás.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
9.
A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon
belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés.
10. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Térkép
A szociális földprogramba bevonásra kerül területekről

Juh nyári szállás 6.
Rév-zug 5.

Bónom-zug 4.
Fattyas 2.

Újkert-sor 3.

Pedagógus föld 1.

29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Ingatlanok hasznosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Csényi István
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata több olyan üresen álló ingatlannal rendelkezik, amelyek további
hasznosításáról szükséges dönteni. Az ingatlanok jelenleg üresen állnak, amelyek hosszabb távon előbb – utóbb
állagromláshoz vezetnek. Nincs kellő felügyelet, így fennáll a betörés veszélye. Hasznosítás hiányában az
önkormányzat bevételtől esik el.
Ezek az ingatlanok az alábbiak:
1. Fő út 66., volt idősek napközi otthona,
2. Dózsa György utca 1., volt gyógyszertár,
3. Fő út 85., volt óvoda.
A Fő út 66. szám alatti volt idősek napközi otthona 2010 évben visszavételre került a Térségi Gondozási Központtól.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2011. április havi ülésén döntött arról, hogy az ingatlant meghirdeti
értékesítésre, a kikiáltási ár 4.613 ezer Ft volt. Az ingatlan eddig 3 alkalommal volt hirdetve sikertelenül. A Képviselő
– testületi döntés értelmében a három eredménytelen árverést követően a hirdetési feltételek módosítására
javaslatot kell tenni.
Az ingatlan adatai, műszaki jellemzői
Helyrajzi szám:
Cím:
Telek területe:
Az ingatlanon lévő épületek száma:
Idősek napközi otthona:
Hasznos alapterület:
Műszaki állapot:

Melléképület
Hasznos alapterület:
Műszaki állapot:

6477
Fő út 66.
508 m2
2

126 m2
Felújítást igényel. Alap felvizesedett, a födém reped.

23 m2
Felújítást igényel.

Javaslat: hirdessük továbbra is. A kikiáltási ár legyen 70%-ra lecsökkentve, azaz kerekítve 3.200 ezer forintra.

A Dózsa György utca 1. szám alatti gyógyszertári ingatlant az üzemeltető 2011. április hónapban visszaadta. Az
átadás rendben lezajlott.
A gyógyszertári épület fontosabb jellemzői
Alapterület ( m2 )
Megnevezés
44,10
Officina
17,20
Labor, vényező
13,60
Raktárak, mosogató, közlekedők
27,40
Iroda, öltöző, szociális helyiség
50,00
Pince
I.
59,90
Szolgálati lakás
II.
21,10
21,00
Melléképület
254,30
Összesen:
Felújítást igényel, különösen a
Műszaki állapot:
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felvizesedett lakások, amelyek
jelen állapotukban nem
lakhatóak

A hasznosítás lehetőségei:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata megpróbálja más módon hasznosítani az ingatlant. A gyógyszertári ingatlan
más módon történő hasznosítása nehéz, hiszen speciálisan kialakított épületről van szó, ha lehetséges az átalakítás
jelentős anyagi ráfordítással oldható meg. Ebben az esetben a bérbeadást javaslom profilkötöttség nélkül. Legyen
kikötve minimum bérleti díj: bruttó 50 ezer Ft/hónap összegben.
2. Az ingatlan értékesítése. Az értékesítés jelen helyzetben szintén nehéz, vagy nem lehetséges. Az értékesítés előtt
értékbecslést kell készíteni, majd az ingatlant nyílt árverésen kell meghirdetni.
A Fő út 85. szám alatti óvoda épületét az üzemeltető 2011. szeptember 1. napjával visszaadta, befejezte az óvodai
tevékenységet. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a július havi rendkívüli ülésén döntött arról, hogy óvodai
profilkötöttséggel bérbe adja az óvodát. A pályázati eljárás eredménytelenül zárult.
Az ingatlan adatai, műszaki jellemzői
Helyrajzi szám:
Cím:
Telek területe:
Az ingatlanon lévő épületek száma:
Idősek napközi otthona:
Hasznos alapterület:
Műszaki állapot:

3495
Fő út 85.
1528 m2
1

257 m2
Jó műszaki állapot

Javaslat: az ingatlan legyen meghirdetve bérbeadás útján történő hasznosításra profilkötöttség nélkül bruttó 50 ezer
Ft/hónap minimum bérleti díj kikötése mellett. A bérbe adás előtt intézkedni kell a visszavett óvodai eszközök
elhelyezéséről.

Az Ipari Park területén lévő 11 ha és 4200 m2 nagyságú ( 3741/52 hrsz. ) építési terület és árok 2011. évben az
önkormányzat tulajdonába került adásvétel címén. Az önkormányzat a terület vételáráért 65 millió 655 ezer forintot
fizetett ki ( 575 Ft/m2 ). A területet az önkormányzat továbbértékesítési céllal vásárolta meg.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint a terület övezeti jele:
Gk/Sz/50.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Jel
Övezeti jel
Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m)
min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Gk1* Gk Sz 50 Szabadonálló
50
10,5
2000
25
10
8
10
Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a befektető részéről
fejlesztést igényel.
Javaslom az ingatlan hasznosítását nyílt pályázati eljárásban az alábbi kiemelt feltételekkel.
1. a terület megosztással keletkező részeiben is értékesíthető.
2. megosztás esetén az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
3. a pályázok közül előnyt élez az, aki a teljes területre licitál. Ez azt jelenti, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet hirdeti meg értékesítésre.
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4. az árverés hirdetését országos szinten javaslom.
5. a terület fajlagos minimum vételára: bruttó 600 Ft/m2.
A fent leírt ingatlanok hasznosítását kettő csoportban az alábbiak szerint javaslom.
1. bérbeadás: Dózsa György utca 1., Fő út 85. szám alatti ingatlanok
2. értékesítés: Fő út 66. szám alatti volt idősek napközi otthona csökkentett kikiáltási áron, ipari park területén
lévő 3741/52 hrsz.-ú építési terület és árok.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlanok
hasznosítását nyílt eljárásban meg kell meghirdetni. A Rendelet 16. és 20. §-ai értelmében az ingatlanok
hasznosítása Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az ingatlanok hasznosításával kapcsolatban az alábbiakat
javasolja.
1. A Fő út 66. szám alatti ingatlan legyen tovább hirdetve 3,2 millió Ft
kikiáltási áron.
2. A T. Képviselő - testület a Dózsa György utca 1. szám alatti
"gyógyszertár", valamint a Fő út 85. szám alatti "óvoda" ingatlanok
bérbeadását vegye le a napirendről. Az ingatlanokról készüljön
értékbecslés és legynek meghirdetve értékesítésre.
3. Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú építési terület pályázati
feltételei között a terület megosztással keletkező részeiben történő
értékesítés esetében legyen kikötve, hogy a pályázónak minimum a teljes
terület 50 %-ára kell ajánlatot tenni.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az ingatlanok hasznosításával kapcsolatban az alábbiakat
javasolja.
1. A Fő út 66. szám alatti ingatlan legyen tovább hirdetve 3,2 millió Ft
kikiáltási áron.
2. A T. Képviselő - testület a Dózsa György utca 1. szám alatti
"gyógyszertár" bérbeadását vegye le a napirendről.
3. A Fő út 85. szám alatti "óvoda" ingatlan bérbeadása legyen meghirdetve
a határozati javaslat szerint.
3. Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú építési terület pályázati
feltételei között a terület megosztással keletkező részeiben történő
értékesítés esetében legyen kikötve, hogy a pályázónak minimum 5 ha
nagyságú területre kell ajánlatot tenni.

1. döntési javaslat

"Bérbeadás nyílt árverésen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt árverést hirdet a Fő út 85., valamint a Dózsa György u.
1. szám alatti ingatlanok tartós bérbeadására a következő feltételek mellett.
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Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés

3495

Gyomaendrőd, Fő út 85. szám.
Korábbi funkció: óvoda.
Műszaki állapot: jó.
Az épület hasznos alapterülete: 257 m2.
A telek területe: 1528 m2
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
Korábbi funkció: gyógyszertár.
Műszaki állapot: felújításra szorul.
Az épület hasznos alapterülete: 254 m2.
Az épületen belül 2 db lakás van.
A telek területe: 826 m2

5965/1

Bruttó bérleti
díj
Kikiáltási ár
( Ft/hónap )
50.000

50.000

1.
Az árverés időpontja: 2011. október 28-án de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra
legkésőbb 2011. október 28-án de. 9.00-ig 50.000,- Ft, szerződés megkötését biztosító előleget kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően
felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a bérleti díjba.
5.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
6.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes
ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki
felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés.
7.
Az árverésről hangfelvétel készül.
A bérleti jogviszony feltételei:
1.
A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű.
2.
A bérleti díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre kell megfizeti.
Bérbeadó 2012. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi
bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződésben 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót
köt ki.
4. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A
bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt az ingatlan bérlő általi felújítására, fejlesztésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg bérlőnek a bérlő által elvégzett felújítási, fejlesztési kiadásokat.
6.
Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt csak a Bérbeadó engedélye alapján végezhet
átalakítási, fejlesztési munkákat.
7.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok
területén az épületek olyan tevékenység céljára használhatóak, amelyek nem zavaró hatásúak.

A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Csényi István ügyintézőnél.
Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/133 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.
Az ingatlan munkaidőben ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) a megelőző napon egyeztetett időpontban megtekinthető.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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2. döntési javaslat

"A Fő út 66. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt árverésen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Fő út 66. szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre
nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

6477

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Fő út 66. szám.
Műszaki állapot: felújításra szorul. A telken lévő
2 db épület üresen áll.
A telek területe: 508 m2

Licitlépcső
Kikiáltási ár
( Ft )
( Ft )
10.000
3.200.000

1.
Az árverés időpontja: 2011. október 28-án de. 11.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra legkésőbb 2011. október 28-án de. 9.00-ig a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító
előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a
döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon
belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett
időpontban megtekinthető.
9.
Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az árverés eredménytelensége esetén felhatalmazza a polgármestert,
hogy az árverési hirdetmény változatlan feltételei mellet még kettő időpontban tűzzön ki árverést. Amennyiben az
árverések eredménytelenül zárulnak, akkor a hirdetési feltételek módosításra javaslatot kell tenni a T. Képviselő –
testület felé előterjesztés formájában.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat

"Ipari Parkban lévő terület értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet az Ipari Park területén lévő ( 3741/52
hrsz. ) 11 ha 4200 m2 építési terület és árok értékesítésére a következő feltételekkel.
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Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Ipari Park" jeligével
ellátva 2011. november 2.-án 16,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása
jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2011. november 24.-i ülésén. A pályázat
előzetes véleményezését a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság végzi. A
pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

A pályázati feltételek:
1. a terület fajlagos minimum vételára: bruttó 600 Ft/m2.
2. A terület megosztással keletkező részeire is lehet pályázni.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület övezeti jele:
Gk/Sz/50.

Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Jel Övezeti jel Beépítési mód Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m)
min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Gk1* Gk Sz 50 Szabadonálló
50
10,5
2000
25
10
8
10
Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a befektető részéről
fejlesztést igényel.
3. A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
4. A pályázat elbírálása során előnyt élez az, aki a teljes területre licitál. Ez azt jelenti, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja értékesíteni.
5. A tulajdonjogot elnyerőnek a kiértesítést, illetve a telekalakítási eljárás jogerőre emelkedését követő 8 napon belül
szerződést kell kötnie. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
A pályázónak nyilatkoznia kell:
A megvásárolni kívánt terület nagyságára.
A vételár mértékére.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat benyújtása az egész ingatlan megvásárlására történt, vagy telekalakítással keletkező részére.
Amennyiben van ajánlat a teljes terület megvásárlására, akkor a területrészek megvásárlására benyújtott pályázatok
nem kerülnek értékelésre.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb vételár ajánlatot teszi.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt feltételeknek, az
előírt nyilatkozatokat nem tartalmazza. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a
pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül. A pályázat elkészítéséért,
illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Csényi István ügyintézőnél.
Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/133 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.
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Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, belterület Ipari Park 3741/52 hrsz.-ú építési terület becsült forgalmi értékének
megállapításáról

Készült: 2011. szeptember 13.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, belterület 3741/52 hrsz-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:
68.520.000,- Ft
azaz: Hatvannyolcmillió - ötszázhúszezer forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi
érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 13.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények

Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, belterület Ipari Park 3741/52
helyrajzi szám alatti építési terület becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt.
II.

Az értékbecslés módszere és szempontjai

A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét, közműellátottságát.
Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek adataival.

Tanulmányoztam a felhasználható forgalmi adatokat, a település ingatlanpiaci sajátosságait.
III. Nyilvántartási adatok
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Belterület, Ipari Park
3741/52
11 ha 4200 m2
1/1
Kivett
Építési terület: 11 ha 3574 m2, árok: 626 m2
Tehermentes

IV. Az ingatlan leírása
Az ingatlan az Ipari Parkban található. Az építési terület 2011. évben az önkormányzat tulajdonába került
adásvétel címén. Az önkormányzat a terület vételáráért 65 millió 655 ezer forintot fizetett ki ( 575 Ft/m2 ). A
területet az önkormányzat befektetési céllal vásárolta meg.
Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a befektető részéről
fejlesztést igényel.
A város helyi építési szabályzatáról 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet a terület övezeti jele Gk/Sz/50.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
Jel Övezeti jel
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Gk Sz 50
50
10,5
2000
25
10
8
10
Gk1*
Szabadonálló

4
A fajlagos telek árat figyelemmel az Iprai Parkban történt években történt értékesítések alapján bruttó 600,Ft/m2 – ben határoztam meg.
Telekár meghatározása a teljes területer: 600 Ft/m2 x 114200 m2 = 68.520.000 Ft.
V. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai
szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
− A település jellege,
− A településen belüli fekvés,
− Az elhelyezkedés,
− A megközelíthetőség,
− Az infrasruktúra,
− A beépíthetőség,
− A környezetvédelem,
− A műszaki kialakítás,
− Az állag és állapot,
− A hasznosíthatóság,
− Az újraelőállítási költségek,
− A várható hozam,
− A kereslet – kínálat, stb.
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és értékcsökkentő
tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:
− Az Ipari Parkban való elhelyezkedés, és megközelíthetőség.
Értékcsökkentő tényezők:
− A közművek bevezetése a területre fejlesztést igényel,
− A településen az ingatlan árak alacsonyabbak, mint a térségben.
VI. Értékmegállapítás
Megnevezés
Építési terület
Összesen:

Kerekített érték
68520000
68520000

Kerekítve: 68.520.000,-Ft azaz: Hatvannyolcmillió - ötszázhúszezer forint.
VII. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem az
Gyomaendrőd, belterület 3741/52 hrsz-ú ingatlan piaci forgalmi érték alapú értékelését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az ingatlanpiaci helyzet
alapján és az árak figyelembevételével:
68.520.000,-Ft
azaz: Hatvannyolcmillió ötszázhúszezer forint.
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VIII. Záradék
A forgalmi érték meghatározásánál az óvatosságra törekedtem.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan értelmezni nem lehet.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 13.
Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.

Térkép.

2.

A helyi építési szabályozásból kiemelt rész.

3.

Földhivatali leíró adatai.
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Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége
Gyomaendrőd Kossuth utca 45.

Ingatlan leíró adatai
2011.09.13
Szektor: 53
Térképszelvény:

GYOMAENDRŐD
Belterület 3741/52 helyrajzi szám
I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
kat.t.jöv. alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/
k.fill.
ter. kat.jöv

terület
min.o

ha m2

ha m2 k.fill
----------------------------------------------------------------------------------------------a Kivett építési terület
0
6.9181
0.00
b Kivett árok
0
626
0.00
c Kivett építési terület
0
4.4393
0.00
A földrészlet összes területe:
11.4200
0.00
2. bejegyző határozat: 30560-2/2009.2008.12.19
Megosztva a 3741/48 hrsz-ból.
3. bejegyző határozat: 35687/2010.07.22
Telekalakítási eljárás.

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Fő út - Bajcsy Zsilinszky u. kerékpárút építése

Készítette:
Előterjesztő:

Liszkainé Nagy Mária, Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
„A DAOP-2009-3.1.2/A" sz. pályázaton a Fő út- Bajcsy Zs. u. kerékpárút építésére 142. 252. 322-Ft összegű
támogatást nyertünk. A támogatási szerződést 2010. áprilisában kötöttük meg. Közbeszerzési eljárás során a Bükki
Bánya Kft ( Szeged) nyerte el a munkát. A kivitelezésre a szerződés megkötése után kerülhetett sor, a munkaterület
átadása 2010. május végén megtörtént. A műszaki ellenőri munkákat a WORK-METALL Kft (Kondoros) végezte.
A kivitelezés üteme nem volt megfelelő, az érdemi munkát többszöri felhívás, egyeztetés után kezdte el a vállalkozó.
A kerékpárút műszaki átadása 2010. december 17-én megtörtént.
A forgalomba-helyezési eljárás 2011 februárjában elindult, mely során 2011. március 22-én a Békés Megyei
Kormányhivatal Közlekedés Felügyelőségének munkatársai helyszíni szemlét végeztek. A helyszíni szemlén több
közlekedésbiztonsági hiányosság is megállapítást nyert.
A szemlét követően a Bükki Bánya Kft az engedélyezett tervek alapján elvégezte a hiánypótlást és ezt követően az
Önkormányzat ismételten kérvényezte a forgalomba-helyezési eljárás lebonyolítását.
Az újbóli helyszíni szemle 2011. július 22-én megtörtént, melyen a Közlekedés Felügyelőség munkatársai több olyan
hiányosságot jeleztek, melyek ugyan nem szerepeltek az engedélyes tervdokumentáción, azonban a
közlekedésbiztonság érdekében kijavításuk mindenképp indokolt.
Ezen hiányosságokat az Önkormányzat pótolta és ezt követően a 2011. augusztus 2-i szemle sikeresen, hiányosság
jelzése nélkül lezajlott.
Jelenleg a jogerős forgalomba-helyezési engedély megérkezését várjuk.
Folyamatban van a záró kifizetési kérelem és a záró projekt előrehaladási jelentés korrekciója. A korrekció
elvégzését követően mintegy nettó 3.505.865 Ft összegű támogatási összeg érkezik a támogató hatóságtól az
Önkormányzat bankszámlájára.
Továbbá tájékoztatni kívánjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a Bükki Bánya Kft által benyújtott végszámla 2011.
július hónapban teljes egészében kiegyenlítésre került, valamint, hogy a Bükki Bánya Kft hatályos bankgarancia
formájában Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátotta a jóteljesítési biztosíték összegét
(2.264.422 Ft).
2011. július 25-én az Önkormányzat és a Bükki Bánya Kft jogi képviselőik jelenlétében a gyomaendrődi kerékpárút
projekt lezárása tárgyában egyeztetést tartottak, mely során a következőben állapottak meg:
Tekintettel a pályázati támogatás lehívásának elhúzódására, a végszámlán szereplő 69.259.336-Ft összegű
vállalkozási díj után a 2011.február 18. (fizetési határidő) és 2011.július 21. közötti időszakra az Önkormányzat
késedelmi kamatot fizet, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetendő késedelmi kamat
beszámításra kerül a Bükki Bánya Kft Önkormányzat irányába fennálló tartozásába (a kiviteli tervdokumentáció
ellenértéke). A késedelmi kamatszámítást elvégezve, és a kamat összegét levonva a Bükki Bánya Kft tartozásából,
számításaink szerint a Bükki Bánya Kft. 1.032.552- Ft összeggel tartozik az Önkormányzatnak. Erről szeptember
elején levélben tájékoztattuk a Kft-t, és kértük, hogy levelünk kézhezvételét követő 15 napon belül szíveskedjen a
tartozását rendezni.
A kerékpárút építési beruházás a 46-os főutat és a 4232. számú országos közutat területigénybevétellel érintette.
A gyomaendrődi 2182/2, 1597/3, 16/2 hrsz alatti földrészletek a Magyar Állam tulajdonában és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében vannak.
Az igénybevett terület átadásáról megállapodást kell kötnünk és az ingatlan-nyilvántartásban át kell vezettetni.
Megkerestük a KKK-t a kerékpárút építéssel érintett ingatlanok tulajdonjog rendezése ügyében. A gyomaendrődi
2182/2, 2182/3, 1597/3, 1597/2, 16/2, 16/3, 17/8 hrsz alatti földrészletek telekhatár-rendezés változási vázrajzait
elkészíttettük, megszereztük a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége telekalakítási engedélyeit,
a forgalomba helyezési engedélyeket, valamint a Magyar Közút NZrt nyilatkozatait a telekalakításhoz történő
hozzájárulásról.
A tulajdonjog rendezéshez a Bajcsy Zsilinszky út és a Fő út vonatkozásában a mellékelt megállapodás tervezetek
aláírására kell felhatalmaznia a Képviselő-testületnek a polgármestert.
A megállapodások megkötése, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés feltétele a pályázat végleges
elszámolásának.
megállapodás
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önkormányzati tulajdonba adásról
mely létrejött egyrészről a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
statisztikai azonosító: 15329358-8411-312-01
adószáma: 15329358-2-41
képviseli: Völgyesi Zsolt Károly főigazgató, mint átadó (a továbbiakban: KKK)
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
statisztikai azonosító:
adószám: 15346614 2 04
képviseli: Várfi András polgármester)
mint átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat), között
együttesen: Szerződő Felek
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 46. sz. főút mellett kerékpárút építését valósította meg az út mellett a
DAOP
3.1.2/A-09-2009-2008
pályázat
alapján
a
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság (Békéscsaba)
DA/KA/592/31/2008.ikt. számú határozata alapján. A beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az DAOP
3.1.2/A-09-2009-2008 pályázati forrásból és saját erőből kívánják biztosítani. A 2182/2 hrsz érintett földrészletek a
Magyar Állam tulajdonát képező (kivett) közút ingatlan területén helyezkednek el.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében áll a 2182/2 helyrajzi
számú, 3830 m2 területű,közút megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), melynek a KKK
vagyonnyilvántartásában szereplő nettó értéke …………………………. Ft ( ………………………………….. forint).
Szerződő felek kijelentik, hogy Ingatlan per-, és igénymentes, azt adó vagy adók módjára behajtható egyéb
köztartozás nem terheli.
Szerződő Felek rögzítik,hogy a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. évi KHVM rendelet 2.§ -a és az 1. sz. melléklet
II. fejezet 4. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (1)
bekezdés c.) pontja és 47. § -a alapján a gyalogosok közlekedésére szolgáló út helyi közútnak minősül, ezért
Ingatlan telekhatár-rendezése szükséges, és a szabványos közúti keresztmetszet területén lévő földrészletek
önkormányzati tulajdonba kerülése indokolt.
A telekalakítások vonatkozásában a Vinkovics Attila (Gyomaendrőd, Lévai u. 10. ) által elkészített 7/2011.
munkaszámú változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) készült, mely alapján a 2182/2 hrsz alatti földrészlet 851
m2 területtel csökkent és a 851 m2 terület az önkormányzat tulajdonát képező 2183/3 hrsz alatti közterület művelésű
ágú ingatlanhoz került csatolásra.
A Vázrajz szerint az alábbi változások földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés szükséges:
Az Ingatlan telekhatár-rendezése során az alábbi helyrajzi számú ingatlanok keletkeznek/ alakulnak ki:

Helyrajzi szám
2182/2
2182/3

Változás előtt
Műv. ág
közút
közterület

terület
3830
1904

Helyrajzi szám
2182/2
2182/3

Változás után
Műv. Ág
közút
közterület

terület
2979
2755

Szerződő Felek az 1. pontra hivatkozással az alábbiakat rögzítik:
Az 2182/2 helyrajzi számú ingatlanból átadásra kerülő 851 m2 terület nyilvántartási értéke: bruttó/nettó: …………….
Ft (azaz ……………………………………forint)
2. A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a BE/UO/14/14/2011. számú határozatával ( 1. sz.
melléklet) az Ingatlanból telekhatár rendezéssel 2182/2 hrsz-ú területből a 851 m 2 területet a 2182/3 hrsz alatti
ingatlanba vont és közterületté minősítette, mely ingatlanrészt a KKK a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 32. § (3) bekezdése alapján a térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába ad.
Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az átadást követően gondoskodik a fentiekben meghatározott a
2182/3 hrsz alatti közterület (kerékpárút) fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről.
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3. Szerződő Felek kérik a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltségét, hogy:
a. a 2182/2, 2182/3 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-rendezésében jelen megállapodás 2. pontja alapján az
Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdonjogát, térítésmentes átadás jogcímén jegyezze be az átadott 851 m2
területre.
Tekintettel a 2. pontban foglaltakra a KKK visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban
meghatározott Ingatlanból átcsatolt 851 m2 területű részre bejegyzett vagyonkezelői joga és a Magyar Állam
tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tulajdonjoga a 2182/3 hrsz
ingatlanba beolvadó 851 m2 –es terület vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy ……………………/2011. (IX.29.) Gye. Kt. határozatában foglalt meghatalmazás
alapján Várfi András polgármester jogosult az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására,
valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére (1. számú melléklet).
5. A KKK kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § -a értelmében a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV
Zrt. MNV01/3554-1/2010 számú meghatalmazásával meghatalmazta a KKK-t, hogy a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárásokban az MNV Zrt. által átruházott hatáskörben,
önállóan, az MNV Zrt. megkeresése nélkül eljárjon.
6. Jelen megállapodás megkötésével, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével
kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjogváltozáshoz kapcsolódó esetleges illeték vagy adófizetési kötelezettség az Önkormányzatot terhelik.
7. Amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdonjogát harmadik félre
átruházza, vagy az útjelleg megszűnését kezdeményezi, akkor az Ingatlan KKK nyilvántartásában szereplő
térmérték arányos nyilvántartási értékének (1. pont) megfizetésére köteles.
8. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani.
KKK kijelenti továbbá, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
magyarországi székhelyű önkormányzat, Szerződő Felek szerződéskötési képességükben akadályozva nincsenek.
9. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák Dr. Tímár Gyöngyi (5500 Gyomaenrőd, Szabadság tér 4.) egyéni
ügyvédet jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére. Felek kifejezetten rögzítik az Önkormányzat
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése kizárólag az Önkormányzat feladata. Az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
haladéktalanul köteles a KKK-t írásban értesíteni.
A KKK főigazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást a KKK jogtanácsosa (székhelye: 1024, Budapest, Lövőház u.
39.) előtt írja alá, aki az aláírást ellenjegyzi.
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy teljesítésnek a szerződés földhivatalhoz való benyújtását tekintik. Önkormányzat
köteles a KKK-t a benyújtásról 5 napon belül értesíteni.
A KKK a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlan(ok) térítésmentes átadásáról az Önkormányzat számára a
földhivatali benyújtástól számított 30 napon belül számlát állít ki.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .tv 11.§–ában foglaltakra tekintettel KKK kijelenti, hogy jelen
szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) vagyonkezelésbe kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és
adólevonási joggal nem is élt.
11. A KKK köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban – tájékoztatásul – megküldeni az MNV Zrt. részére.
12. Jelen végleges megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
13. Átadó meghatalmazza dr. Bardóczky Viktort (született: Gyöngyös, 1978. 10. 20., anyja neve: Majoros Klára,
lakcím: Gyöngyös, Bene út 26., személyi ig. száma: AE992923) mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Vagyongazdálkodási Főosztályának Főosztályvezetőjét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 32. § (2) bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződést helyette és nevében minden oldalon kézjegyével
ellássa.
Szerződő Felek a végleges megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
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Kelt:

Kelt:

Kelt:
______________________________________
Átadó
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Völgyesi Zsolt Károly
főigazgató

______________________________________
Átvevő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Ellenjegyzem:
Kelt:
Ellenjegyzem:
Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző:
Preislerné dr. Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

megállapodás
önkormányzati tulajdonba adásról
mely létrejött egyrészről a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
statisztikai azonosító: 15329358-8411-312-01
adószáma: 15329358-2-41
képviseli: Völgyesi Zsolt Károly főigazgató, mint átadó (a továbbiakban: KKK)
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
statisztikai azonosító: 15346614-8411-321-04
adószám: 15346614 2 04
képviseli: Várfi András polgármester)
mint átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat), között
együttesen: Szerződő Felek
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 4232. jelű Körösladány-Gyomaendőd összekötő út mellett kerékpárút
építését valósította meg a DAOP 3.1.2/A-09-2009-2008 pályázat, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (Békéscsaba)
DA/KA/3061/17/2009. ikt. számú határozata alapján. A beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a DAOP
3.1.2/A-09-2009-2008 pályázati forrásból és saját erőből biztosította. A 16/2, 1597/3 hrsz érintett földrészletek a
Magyar Állam tulajdonát képező (kivett) közút művelési ágú ingatlanok.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében áll a 16/2 helyrajzi
számú, 7270 m2 területű,közút megnevezésű ingatlan, valamint a 1597/3 hrsz alatti 2357 m2 területű közút
megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), melyeknek a KKK vagyonnyilvántartásában szereplő nettó értéke
…………………………. Ft ( ………………………………….. forint). Az Önkormányzat tulajdonában áll a 16/3 hrsz
3100 m2 területű, 2182/1 hrsz alatti 1441 m2 területű közterület művelési ágú, és a 17/8 hrsz alatti 460 m2 területű
beépítetlen terület műv. ágú ingatlan, valamint a 1597/2 hrsz alatti 1975 m2 területű közterület művelési ágú
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ingatlan.
Szerződő felek kijelentik, hogy Ingatlan per-, és igénymentes, azt adó vagy adók módjára behajtható egyéb
köztartozás nem terheli.
Szerződő Felek rögzítik,hogy a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. évi KHVM rendelet 2.§ -a és az 1. sz. melléklet
II. fejezet 4. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (1)
bekezdés c.) pontja és 47. § -a alapján a gyalogosok közlekedésére szolgáló út helyi közútnak minősül, ezért
Ingatlan telekhatár-rendezése szükséges, és a szabványos közúti keresztmetszet területén lévő földrészletek
önkormányzati tulajdonba kerülése indokolt.
A telekalakítások vonatkozásában a Vinkovics Attila (Gyomaendrőd, Lévai u. 10. ) által elkészített 6/2011.
munkaszámú változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) készült, mely alapján a 16/2 hrsz alatti földrészlet 175 m2
területtel nő és a 175 m2 terület az önkormányzat tulajdonát képező 16/3, 17/8, 2182/1 hrsz alatti közterület
művelésű ágú ingatlanokból került elcsatolásra.
A telekalakítások vonatkozásában a Vinkovics Attila (Gyomaendrőd, Lévai u. 10. ) által elkészített 5/2011.
munkaszámú változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) készült, mely alapján a 1597/3 hrsz alatti közút művelési
ágú ingatlan földrészlet 31 m2 területtel csökken és a 31 m2 terület az önkormányzat tulajdonát képező 1597/2 hrsz
alatti közterület művelésű ágú ingatlanokhoz került csatolásra.
A Vázrajz szerint az alábbi változások földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés szükséges:
Az Ingatlan telekhatár-rendezése során az alábbi helyrajzi számú ingatlanok területében történik változás:

2182/1

Változás előtt
Műv. ág
közút
közterület
Beépítetlen
terület
közterület

1597/2
1597/3

közterület
közút

Helyrajzi szám
16/2
16/3
17/8

terület
7270
3100
460

Helyrajzi szám
16/2
16/3
17/8

Változás után
Műv. Ág
közút
közterület
Beépítetlen terület

terület
7445
3113
369

1441

2182/1

közterület

1344

1975
2357

1597/2
1597/3

közterület
közút

2006
2326

Szerződő Felek az 1. pontra hivatkozással az alábbiakat rögzítik:
Az 16/2, 16/3, 17/8,2182/1 hrsz ingatlanok telekhatár-rendezésében megállapodnak. Az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokból átcsatolt 16/2 helyrajzi számú ingatlanhoz csatolt 175 m2 terület nyilvántartási értéke: bruttó/nettó:
……………. Ft (azaz ……………………………………forint)
A 1597/3 hrsz-ú ingatlanból a 1597/2 hrsz alatti ingatlanhoz csatolt 31 m2 terület nyilvántartási értéke: bruttó/nettó:
……………. Ft (azaz ……………………………………forint)
2. A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége BE/UO/13/12/2011. számú határozatával ( 1. sz.
melléklet) a 1597/3 hrsz-ú ingatlanból telekhatár-rendezéssel a 31 m2 területrészt átminősítette közterületté, mely
ingatlanokrészt a KKK a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése alapján a
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába ad.
Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az átadást követően gondoskodik a fentiekben meghatározott a 1597/2
hrsz alatti közterületen a (kerékpárút) fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről.
Az önkormányzat tulajdonát képező 16/3, 17/8, 2182/1 hrsz alatti földrészletekből a 16/2 hrsz alatti ingatlanhoz
csatolt 175 m2 területet az Önkormányzat térítésmentesen átad a KKK részére.
3. Szerződő Felek kérik a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltségét, hogy:
a. a Az 16/2, 16/3, 17/8,2182/1, valamint a 1597/3, 1597/2 hrsz ingatlanok telekhatár-rendezésében jelen
megállapodás 2. pontja alapján a Szerződő Felek 1/1 hányadú tulajdonjogát, térítésmentes átadás jogcímén
jegyezze át a vázrajznak megfelelően.
Tekintettel a 2. pontban foglaltakra a KKK és az Önkormányzat visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az 1. pontban meghatározott Ingatlanokból átcsatolt területrészekre a tulajdonjog változás átvezetésre kerüljön.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………………………………./2011. (IX.29.) Gye. Kt. határozatában foglalt felhatalmazás alapján Várfi András
polgármester jogosult az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás102

átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére (1. számú melléklet).
5. A KKK kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § -a értelmében a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV
Zrt. MNV01/3554-1/2010 számú meghatalmazásával meghatalmazta a KKK-t, hogy a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárásokban az MNV Zrt. által átruházott hatáskörben,
önállóan, az MNV Zrt. megkeresése nélkül eljárjon.
6. Jelen megállapodás megkötésével, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével
kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjogváltozáshoz kapcsolódó esetleges illeték vagy adófizetési kötelezettség az Önkormányzatot terhelik.
7. Amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdonjogát harmadik félre
átruházza, vagy az útjelleg megszűnését kezdeményezi, akkor az Ingatlan KKK nyilvántartásában szereplő
térmérték arányos nyilvántartási értékének (1. pont) megfizetésére köteles.
8. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani.
KKK kijelenti továbbá, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
magyarországi székhelyű önkormányzat, Szerződő Felek szerződéskötési képességükben akadályozva nincsenek.
9. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák Dr. Timár Gyöngyi (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.) egyéni
ügyvédet jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Önkormányzat
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése kizárólag az Önkormányzat feladata. Az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
haladéktalanul köteles a KKK-t írásban értesíteni.
A KKK főigazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást a KKK jogtanácsosa (székhelye: 1024, Budapest, Lövőház u.
39.) előtt írja alá, aki az aláírást ellenjegyzi.
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy teljesítésnek a szerződés földhivatalhoz való benyújtását tekintik. Önkormányzat
köteles a KKK-t a benyújtásról 5 napon belül értesíteni.
A Felek a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlan(ok) térítésmentes átadásáról a földhivatali benyújtástól
számított 30 napon belül számlát állít ki
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .tv 11.§–ában foglaltakra tekintettel KKK kijelenti, hogy jelen
szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) vagyonkezelésbe kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és
adólevonási joggal nem is élt.
11. A KKK köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban – tájékoztatásul – megküldeni az MNV Zrt. részére.
12. Jelen végleges megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
13. Átadó meghatalmazza dr. Bardóczky Viktort (született: Gyöngyös, 1978. 10. 20., anyja neve: Majoros Klára,
lakcím: Gyöngyös, Bene út 26., személyi ig. száma: AE992923) mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Vagyongazdálkodási Főosztályának Főosztályvezetőjét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 32. § (2) bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződést helyette és nevében minden oldalon kézjegyével
ellássa.
Szerződő Felek a végleges megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Kelt:

Kelt:

Kelt:
______________________________________
Átadó
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Völgyesi Zsolt Károly
főigazgató

______________________________________
Átvevő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Ellenjegyzem:
Kelt:
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Ellenjegyzem:
Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző:
Preislerné dr Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

2. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utcai és a
Fő úti kerékpárút építésével érintett ingatlanok esetében az út átadás-átvétellel
kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

2. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utcai és a
Fő úti kerékpárút építésével érintett ingatlanok esetében az út átadás-átvétellel
kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

1. döntési javaslat

"Fő úti - Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Fő úti – Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építéséről szóló tájékoztatót
elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
2. döntési javaslat

"Kerékpárút építéssel kapcsolatos ingatlanok tulajdonjog rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utcai
és a Fő úti kerékpárút építésével érintett ingatlanok esetében az út átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes
körű ellátására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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31. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

46-os főút melletti kerékpársáv építése

Készítette:
Előterjesztő:

Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évben pályázati támogatással 2,5 km hosszú kerékpárutat valósított
meg, és a gazdasági programban meghatározta, hogy a település kerékpárút hálózatát tovább fejleszti.
A beruházást támogatással tudjuk megvalósítani.
A belterületi kerékpárút építésre a DAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázat került kiírásra.
A pályázni kívánt szakasz: belterületi szakasz az Endrődi településrészen a 46-os főút mellett a 41+235 – 42 + 400
szelvények között.
2007. évben készült terv erre a szakaszra. Az egyoldali két irányú kerékpárút tervei készültek el, és a
DA/KA/1187/33/2007. ikt. számon kiadott határozattal építési engedélyt kapott. 2008. évben Közlekedésbiztonsági
kerékpárút építése a Fő út mentén Gyomaendrődön címmel pályázatot nyújtottunk be a GKM pályázati kiírására. A
megvalósítására nem kaptunk támogatást.
Az elmúlt évben megvalósult kerékpárút építésének tapasztalatát, problémáit, lakossági észrevételeket figyelembe
véve megbeszélést tartottunk a Tervezővel, Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közút NZrt Gyomaendrődi
Üzemmérnökség vezetőjével. A 2007. évben tervezett kerékpárút egyoldali kétirányú. A tervezett megvalósításával
végig zárt csapadékvíz elvezető csatorna épülne, fasor kerülne kivágásra, közműkiváltások szükségesek és
közvetlenül a lakóingatlan telekhatára mellett vezetne a kerékpárút, valamint a Hídfő utcán lakóingatlanokból vétel
vagy kisajátítás formájában területet kellene igénybe venni. Az egyeztetésen felmerült a kerékpárút szélességének
felülvizsgálata, valamint kétoldali egyirányú kerékpársáv megvalósítása, amely illeszkedik a csomópont terveihez,
valamint a Hídfő utcai kerékpárút módosított vonalvezetéséhez, az Endrődi Hármas-Körös hídon megépült és a
csatlakozó szakaszok vonalvezetéséhez, melyet a KKK tervbírálatain bemutatásra kerültek és támogató
nyilatkozatukat megadták a külterületi kerékpárút szakaszra.
A kerékpársáv közút területén valósulna meg. Megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t (Békéscsaba) és a
tervmódosítását, kerékpársáv építését támogatják.
A közút vagyonkezelője a Közlekedési Koordinációs Központ. A kétoldali egyirányú kerékpársáv műszaki
megoldásával őket is megkerestük, hogy a megfelelői pályázói kört kijelölésre, és az építtető meghatározásra
kerüljön a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. figyelembevételével.
A pályázati kiírás szerint a megvalósítására, pályázat benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.
A tervek felülvizsgálatára három céget kerestünk meg ajánlat kéréssel. Az eredeti tervek tervezője (KÖRÖS-ROAD
Kft Mezőberény) adta a legkedvezőbb ajánlatot, a tervezési munka elindult.
A DAOP-pályázat következő beadási határideje: 2011. október 24.
A pályázat előkészítésére, pályázatírásra három cégtől kértünk ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a MAPI Zrt adta,
szerződést még nem kötöttük meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kerékpárút – kerékpársáv építésére vonatkozó pályázat előkészítéséről
adott tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság a tájékoztató elfogadását
javasolja.

Döntési javaslat

"46-os főút mellett kerékpársáv építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 46-os főúton tervezett kerékpársáv tervezéséről, pályázati előkészítéséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Belterületi gyűjtőutak felújítása

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2011. augusztusi testületi ülésen elfogadta, hogy az Önkormányzat a DAOP-3.1.1/B-11
pályázati kiírásra a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság utca, Semmelweis utca útfelújítását és parkoló építését
tartalmazó pályázatot nyújtsa be. Azonban a 2011. augusztus 25-i rendkívüli Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsági ülésen elhangzott néhány ésszerű és költségkímélő igény melyet közöltünk a tervező
céggel.
Kért változások:
- Semmelweis utca esetében kiemelt szegély építésének mellőzése, az építendő parkolók térkő-burkolatának
aszfaltra történő cseréje, továbbá a parkolók számának csökkentése.
- Hősök útja esetében a parkolók számának csökkentése.
A végrehajtott változtatásoknak köszönhetően a beruházás költsége jelentősen csökkent.
Így a teljes beruházási költségek a következőképpen alakulnak:
Műszaki költségek:
Gyűjtő út megnevezése

Kossuth Lajos utca
Szabadság utca
Hősök útja
Semmelweis utca
Összesen

A felújítás és parkoló
építés teljes költsége
(bruttó Ft)
36.796.430
31.375.952
23.973.207
32.328.094
124.473.683

Önkormányzati önerő
összege
(bruttó Ft)
3.679.643
3.137.592
2.397.320
3.232.809
12.447.368

Támogatási összeg
(bruttó Ft)

További felmerülő támogatható költségek:
Könyvvizsgálói feladatok
Műszaki ellenőri feladatok
Nyilvánosság biztosítása
Tervezői díjak
Közbeszerzés lebonyolítása
Összesen

bruttó 650.000 Ft
bruttó 1.875.000 Ft
bruttó 1.000.000 Ft
bruttó 2.100.000 Ft
bruttó 1.875.000 Ft
bruttó 7.500.000 Ft

A beruházás következtében várható kiadások és bevétel:
Kiadások:
a beruházáshoz szükséges önerő
az útépítés során keletkező többlet út és parkoló felület kezeléséből származó kiadás

Bevétel:
a beruházás Önkormányzati bevétellel nem jár

Kockázatelemzés:
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33.116.787
28.238.360
21.575.886
29.095.284
112.026.314

Mivel a beruházás jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért a beruházás problémákat eredményezhet az
Önkormányzat finanszírozási rendszerében. A beruházás lebonyolításához jelentős ügyintézői
időráfordításra van szükség.

Egy sikertelen pályázat benyújtása esetén a tervezői díjak (2.100.000 Ft) nem számolhatók el

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság utca és a
Semmelweis utca út felújítását tartalmazó pályázatot nyújtsa be a DAOP3.1.1/B-11 számú pályázati kiírásra, továbbá a pályázathoz szükséges
13.197.368 Ft összegű önerőt biztosítsa a 2012. évi költségvetésben.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság
utca és a Semmelweis utca út felújítását tartalmazó pályázatot nyújtsa be a
DAOP-3.1.1/B-11 számú pályázati kiírásra, továbbá a pályázathoz szükséges
13.197.368 Ft összegű önerőt biztosítsa a 2012. évi költségvetésben.

Döntési javaslat

"Belterületi gyűjtőutak felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság utca és a Semmelweis utca út
felújítását tartalmazó pályázatot kíván benyújtani a DAOP-3.1.1/B-11 számú pályázati kiírásra, továbbá a
pályázathoz szükséges 13.197.368 Ft összegű önerőt biztosítja a 2012. évi költségvetésben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Köztéri óra kihelyezése

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hanyecz Margit volt önkormányzati képviselő megkereste hivatalunkat azzal a kéréssel, hogy szeretne egy köztéri
kandeláberes órát kiállítatni az endrődi takarékszövetkezet előtti parkoló, és a Blaha Lujza utcai útest közé.
Elmondta továbbá, hogy az óra nettó árát, ő hajlandó kifizetni, továbbá kérte, hogy kétoldalú óra legyen,
rendelkezzen hőrmérséklet kijelzővel, valamint a Hanyecz Margit név szerepeljen rajta.
Az óra kihelyezésével kapcsolatos egyeztetések során kiderült, hogy az óra kihelyezhető az eredeti elképzeléseknek
megfelelően. A beszerzési szabályzatunknak megfelelően 3 cégtől kértünk árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot
a Pontos Idő Kft. szolgáltatta 1.315.000.-Ft+ÁFA értékben.
Az 1.315.000-Ft nettó összeg megfizetését Hanyecz Margit vállalja, azonban tekintettel arra, hogy az ÁFA összegét
(328.750-Ft) az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni, így a mintegy 328.750.-Ft összeget elő kell teremtenie a
városnak.
Az óra elektromos árammal való ellátásának is van költsége, melynek összege a Gyoma-Vill Kft. által beadott
árajánlat alapján Bruttó 192.131.-Ft. Tehát összesen az Önkormányzatnak 520.881.-Ft-tal kellene támogatnia a
kihelyezést.
A Szabadság téren (Gyomán) korábban már kihelyezésre került egy köztéri óra, melyet a városlakók hasznosnak
tartanak, és régóta jelentkezett már igény a lakosság részéről, hogy az endrődi városrész központjában is legyen
egy, mely indokolja az óra kihelyezését.
Az ÁFA kifizetésének finanszírozási lehetősége:
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokra betervezett 2 biológiai és 5 kémiai gyérítés helyett eddig 1 biológiai és 3
kémiai szúnyoggyérítésre került sor a kedvező szúnyoghelyzet eredményeként. A szakértő véleménye alapján
ebben az évben már csak egy biológiai gyérítésre lesz szükség. Mivel egy kémiai kezelés költsége bruttó 1.3 millió
forint, így várhatóan az adott szakfeladaton felszabadul mintegy bruttó 2.6 millió forint, amely fedezetet nyújthat a
fent leírt 520.881-Ft-ra. A fent leírtak alapján az esetleges átcsoportosítás nem fenyegeti a szúnyoggyérítési
feladatok ellátását.
Kockázatelemzés
Előnyök
A város endrődi központjába kerülő óra segítséget
nyújtana a lakók, átutazók számára a pontos idő
megállapításában.
Nő a város esztétikai megítélése, értéke.
Nő a város idegenforgalmi értéke.

Hátrányok
Anyagi ráfordítást igényel.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a köztéri óra kihelyezését nem támogatja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja további egyeztetések folytatását, amennyiben a
Képviselő-testület javasolja a köztéri óra kihelyezését, úgy jelölje
meg a szükséges forrást.

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

A Képviselő-testület a Blaha Lujza 5. sz. előtti köztreületen a köztéri óra elhelyezését az alábbi feltételek mellett
támogatja:
1. A köztéri óra beszerzési ára a legjobb ajánlat alapján: 1.315.000.-Ft + ÁFA.
2. Az Önkormányzat és Hanyecz Margit ( Gyomaendrőd, Dózsa György utca 15. szám alatti lakos ) által kötött
írásbeli megállapodás alapján az óra beszerzési árának nettó összegét Hanyecz Margit, az ÁFA összegét, valamint
az óra áramellátásával kapcsolatos, mintegy 192.131.-Ft-ot az Önkormányzat fizeti meg.
3. A köztéri óra bruttó beszerzési költségének ÁFA összegét, és az áramellátás költségét az Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet
86905210 számú "települési egészségügyi feladatok ellátása megnevezésű" szakfeladat terhére biztosítja.

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

111

34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Díszvilágítás

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-es költségvetési rendelet megalkotása során a
2011-2012. évi díszvilágításra előirányzott keretösszeget forrás nélkül jelölte meg. Ennek értelmében a téli ünnepi
időszakra a korábbi években megszokott ünnepi díszvilágítás elmaradna. Ez egyértelműen negatív hatást váltana ki
a lakosok szemében, hiszen a város hosszú évek óta maga is ünnepelte a karácsonyt és az újévet e díszvilágítás
révén.
A települések döntő többségénél minden évben üzemeltetnek díszvilágítást, melynek következtében városunk
lemaradna a környező településekhez képest. A díszítés egyben erősíti az emberekben az ajándékozó kedvet,
meghitté, emberibbé, szebbé teszi az ünnepet. A gyerekek és a felnőtt emberek hangulatára is kedvező hatással
van.
Díszvilágítás nélkül spórolhat az Önkormányzat, viszont ennek járulékos hatásai mind a településünk
megítélésében, mind az emberek hangulatában negatív lenne.
A korábbi évekhez hasonlóan az üzemeltetett díszvilágítás egyes elemeinek felújításának, leváltásának folytatása
indokolt. E nélkül nem üzemeltethetők biztonságosan az elemek. A korábbi években is voltak már korszerűsítések,
melyek révén a füzérek jó részén már LED-es izzók vannak. Az átalakítások energiatakarékos LED izzók, LED-es
fényfüzérek beszerzésével folytathatók, melyek beszerzési ára a korábbi években üzemeltetett díszítés esetén
bruttó 997.387.- Ft lenne. A beszerzési ár ugyan magasnak tekinthető, de egy hosszú élettartamú készlet
kialakításáról van szó, ami sokkal gazdaságosabban üzemeltethető a következő években, és 4-5 év alatt megtérül
az ára a jelentősen csökkenő áramszámla, és tartósság révén.
A korábbi években a díszvilágítás üzemeltetését egy helyi vállalkozó végezte, akinek a munkájával mind az
Önkormányzat, mind a település lakossága elégedett. A 2011. decemberére és 2012. januárjára vonatkozó
üzemeltetést bruttó 340.678.-Ft összegért vállalná.
Az eszközök fel és leszereléséhez emelődaru is szükséges, melynek költsége bruttó 270.000.- Ft lenne. Az izzók
fogyasztása a tavalyi évben az E_ON által kiállított számla alapján a két fogyasztási helyen bruttó 160.000.-Ft volt. E
járulékos költségeket figyelembe véve a 2011. év karácsonyi díszvilágításának teljes költsége, biztonságos
üzemeltetés mellett bruttó 1.608.225.-Ft lenne a korábbi években üzmeltetett nagyságrendű világítás esetén.
Mivel az oszlopokra kihelyezett 17 motívum, és az átfeszítés esetén lenne szükséges nagyobb korszerűsítésre, így
másik lehetőség lehet, hogy ezek idén nem kerülnek felszerelésre, így jelentősen csökkenhetőek a költségek. A
korszerűsítés költsége brutto 481.137.-Ft-ra, az üzemeltetés költsége brutto 170.000.-Ft-ra, a daruzási költség brutto
170.000.-Ft-ra, az energiaköltség pedig brutto 100.000.-Ft-ra csökkenne. Ennek megfelelően brutto 921.137.-Ft-os
ráfordítással a Polgármesteri Hivatal és a Kirendeltség homlokzatának díszvilágítása, valamint a két főtéren egy-egy
karácsonyi fenyő díszvilágítása, biztonságos üzemeltetés mellett megoldható lenne.
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokra betervezett 2 biológiai és 5 kémiai gyérítés helyett eddig 1 biológiai és 3
kémiai szúnyoggyérítésre került sor a kedvező szúnyoghelyzet eredményeként. A szakértő véleménye alapján
ebben az évben már csak egy biológiai gyérítésre lesz szükség. Mivel egy kémiai kezelés költsége bruttó 1.3 millió
forint, így várhatóan az adott szakfeladaton felszabadul mintegy bruttó 2.6 millió forint, amely fedezetet nyújthat a
fent leírt díszvilágítás felszerelési és üzemeltetési költségére. A fent leírtak alapján az esetleges átcsoportosítás nem
fenyegeti a szúnyoggyérítési feladatok ellátását.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság a 2011. évi karácsonyi díszvilágításának korábbi évektől eltérő
üzemeltetését (Polgármesteri Hivatal és Kirendeltsége épülete homlokzatának,
valamint az endrődi és a gyomai főtéren egy-egy fenyőfa díszítése) javasolta
921.137.-Ft-os ráfordítással, melynek forrását a Gyomaendrőd Város
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Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.)
önkormányzati rendelet 86905210 számú "települési egészségügyi feladatok
ellátása" megnevezésű szakfeladat biztosítja.
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a 2011. évi karácsonyi díszvilágításának korábbi évektől eltérő
üzemeltetését (Polgármesteri Hivatal és Kirendeltsége épülete homlokzatának,
valamint az endrődi és a gyomai főtéren egy-egy fenyőfa díszítése) javasolta
921.137.-Ft-os ráfordítással, melynek forrását a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.)
önkormányzati rendelet 86905210 számú "települési egészségügyi feladatok
ellátása" megnevezésű szakfeladat biztosítja.

1. döntési javaslat

"Díszvilágítás felszerelése, üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi karácsonyi díszvilágításának a korábbi évekhez hasonló
üzemeltetését (Polgármesteri Hivatal és Kirendeltsége épülete homlokzatának, az endrődi és a gyomai
főtéren egy-egy fenyőfa, illetve a főterek környezetében található villanyoszlopok díszítése, valamint a Fő út
Hősök útja és Mátyás Király út közötti szakaszán az átfeszített motívum) támogatja 1.628.225.-Ft
ráfordítással, melynek forrását a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 86905210 számú "települési egészségügyi
feladatok" ellátása megnevezésű szakfeladat biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Képviselő-testület a 2011. évi karácsonyi díszvilágításának korábbi évektől eltérő üzemeltetését
(Polgármesteri Hivatal és Kirendeltsége épülete homlokzatának, valamint az endrődi és a gyomai főtéren
egy-egy fenyőfa díszítése) támogatja 921.137.-Ft-os ráfordítással, melynek forrását a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet
86905210 számú "települési egészségügyi feladatok ellátása" megnevezésű szakfeladat biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"Díszvilágítás felszerelése, üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület a 2011. évi karácsonyi díszvilágítás felszerlésére, üzemeltetésére, forrást nem biztosít.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Endrődiek Baráti Köre kérése

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 344/2011. (V. 26.) határozata alapján támogatta
az Endrődiek Baráti Körének kérését, mely alapján hozzájárult egy emléktábla elhelyezéséhez az endrődi volt
tanácsháza falára, melyet a kommunizmus üldözötteinek emlékére állítanának. Az emléktáblát a 2011. október 23-i
ünnepnapon tervezik leleplezni.
Az Endrődiek Baráti Köre 2011. augusztus 24-én kelt levelében ismét a Tisztelt Képviselő-testülethez fordult, mely
alapján egy újabb tábla kihelyezéséhez kéri a támogatást az endrődi volt tanácsháza falára (a kérelem az
előterjesztés mellékletében olvasható).
Az Endrődiek Baráti köre a két táblát – a tájékoztatás alapján - az endrődi volt tanácsháza homlokzati falán kívánja
elhelyezni, egyeztetve a polgármesteri hivatal szakemberével.
Az egyeztető megbeszélés alapján elkészült a táblák elhelyezéséről a terv, mely a mellékletben szereplő fotókon
megtekinthető, valamint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. vállalta a két tábla kihelyezését.
Az Endrődiek Baráti Körének Egyesülete vállalta, hogy a második tábla pontosított szövegét legkésőbb a Képviselőtestületi ülés napjáig megküldi a döntéshozó részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a második táblaállítás kérelmének elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a második táblaállítás kérelmének elfogadását azzal
a feltétellel, hogy az Endrődiek Baráti Körének Egyesülete megküldi a
második tábla pontosított szövegét a döntéshozó részére, legkésőbb a
Képviselő-testület üléséig.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a második táblaállítás kérelmének elfogadását.

Döntési javaslat

"Endrődiek Baráti Körének kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Endrődiek Baráti Körének második
emléktábla
állítási
kérelmét
az
endrődi
volt
tanácsháza
homlokzatán,
az
alábbi
szöveggel:..........................................................
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Tisztelt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete!
Az Endrődiek Baráti Körének augusztus 24-i beadványát a vezetőségi tagtársaim és a
polgármester úr szeptember 12-i helyszíni szemléje alapján az alábbi két javasolt tábla
szöveg szerint kérjük engedélyezni, illetve támogatni szíveskedjenek.
Ismert, hogy a korábbi egyeztetésen Dr Latorcai János Úr az országgyűlés alelnöke
támogatását ajánlotta a táblák elhelyezésére, így az egyik tábla elhelyezői az önkormányzat
és Dr Latorcai János úr lenne, míg a másik táblát az elszármazottak és a Baráti Kör alapítói
és annak utódai kívánják állítani.
Egyeztetéseink értelmében a fehér márvány alaplapokat Dr Latorcai Úr ajánlotta fel, a
véséseket a baráti kör végzi az adományozók nevében, míg az elhelyezést a polgármester úr
ígérte. A helyszíni szemlén a táblák helyéül a régi tanácsháza főbejárata melletti két-két
külön ablakköz lett megjelölve.
Első tábla:
"A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT TISZTELEG
A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK MEGTARTÓ EMLÉKEZETE"

2011. OKTÓBER 23.
ÁLLÍTTATTA:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS
DR. LATORCAI JÁNOS
AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALELNÖKE

Második tábla:
AZ 1950-ES ÉVEKBEN DÚLÓ EMBERTELEN OSZTÁLYHARC
ENDRŐDIEK SZÁZAIT FOSZTOTT MEG JOGOS TULAJDONÁTÓL, JUTTATOTT BÖRTÖNBE,
ÜLDÖZÖTT EL LAKÓHELYÉRŐL.
SOKAKNAK AZ ÉLETÉT IS ELVETTE.
AZ ÜLDÖZÖTTEK SZÍVÉBEN TOVÁBBRA IS TÖRETLENÜL ÉLT A SZÜLŐFÖLD SZERETETE, EZÉRT
1960-BAN MEGALAKÍTOTTÁK AZ
ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRÉNEK EGYESÜLETÉT.

2011. OKTÓBER 23.
ÁLLÍTTATTÁK: AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓI ÉS LESZÁRMAZOTTAIK.

Kérjük szíves válaszukat és támogatásukat.
Budapest, 2011. szeptember 15.
Üdvözlettel: Timár Imre
Endrődiek Baráti Köre elnöke

36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Beszámoló a Közterület-felügyelet és a Településőri Szolgálat munkájáról

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A városban közterület-felügyelet és településőri szolgálat működik. A településőrök foglalkoztatási ideje, melyet egy
pályázat biztosított 2010. december 31. napjával letelt. 2011. március 1-jétől viszont a hosszú távú közfoglalkoztatás
keretében 6 órában sikerült 4 főt 2011. december 31-ig tovább foglalkoztatni. Már 2010 –ben is kiderült, hogy
megelőző jellegű munkájuk eredményes volt, és ebben az évben is március elsejétől a négy településőr sokat
segítette a közterület-felügyelők munkáját, valamint sok egyéb más feladat ellátását is végezték. Ez megmutatkozott
az ügyiratok számában, valamint abban, hogy a város közterein, utcáin komolyabb rongálások nem történtek. 2010.
decemberében komoly belvíz alakult ki a város bel- és külterületén a lehullott szokatlanul nagy mennyiségű
csapadék miatt, ami komoly feladatot adott a közterület felügyelőknek, valamint a településőröknek. Feladatuk volt,
hogy a számukra kijelölt körzetekben lévő problémákat fontossági, valamint a szükséges beavatkozás jellege
szerinti sorrendben jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, mely az információt azonnal tudta továbbítani a kivitelezők
irányába. Az összehangolt, és alapos munkájuknak köszönhetően jelentős kár nem keletkezet lakóingatlanokban,
valamint rengeteg fényképet készítettek, melyek hozzájárultak a "vis maior tartalék" terhére igényelt vissza nem
térítendő támogatás megítéléséhez.
A belvízhelyzet kezelése során 24 órás szolgálatot nyújtottak napokon keresztül.
A településőrök feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény 1. § (4) bekezdésében felsorolt,
valamint egyéb jogszabályokban, illetve az alkalmazó helyi önkormányzat által meghatározott feladatok ellátásának
támogatása, azok biztonságos és hatékony végrehajtása, amelyet a szolgálatot ellátó közterület-felügyelővel együtt
végeznek.
Mivel a településőrök alkalmazásának legfontosabb feladata a prevenció (megelőzés), ezért szinte minden egyes
feladat a megelőzéshez kapcsolódott 2011-ben is:
Főbb feladatok:
Az adott körzethez tartozó virágágyak, újonnan ültetett fasorok folyamatos ellenőrzése,
Az adott körzethez tartozó hullámtér (ártér) faállományának ellenőrzése, valamint szemétlerakás
megakadályozása,
A körzethez tartozó szelektívgyűjtők rendeltetésszerű használatának és környezetének ellenőrzése,
A körzet úthálózata rendeltetésszerű használatának ellenőrzése (pl: súlykorlátozás betartása, ésszerű
földúthasználat ellenőrzése),
A körzethez tartozó vízelvezető árkok, átereszek állapotának ellenőrzése (információgyűjtés, felszólítások),
A körzetekhez tartozó temetők ellenőrzése, megfigyelése, lopások és rongálások megelőzése érdekében,
A körzetben a lakosság által illegálisan kihordott zöldhulladék elhelyezésének megelőzése, leleplezése,
Kapcsolatartás a körzetben lévő azon háztartásokkal, ahol az ingatlan és környezetének karbantartása
gondot okoz,
A közterületi fakivágások felderítése, ellenőrzése (pl: van-e engedély, a kivitelezés az engedélynek
megfelelő-e),
A körzetben az állatkihajtások ellenőrzése,
Rendezvények biztosítása, őrzése.
A közterek, közparkok, zöldterületek köztéri bútorainak kiemelt ellenőrzése, a garázdaság megelőzése
érdekében,
Az ingatlantulajdonosok közterülettel kapcsolatos kötelességei teljesítésének ellenőrzése (fűnyírás,
járdatakarítás, megrongált járda helyreállítása),
A megfigyelésük során észleltek dokumentálása,
Bérpótló juttatás jogosultságának vizsgálata
Adóosztály által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján az idegenforgalmi adó befizetésének ellenőrzése,
valamint bejelentett üdülőhelyek ellenőrzése a zugokban.

2010-hez hasonlóan a munkavégzés időbeli és helyzetbeli folyamatos változtatását is szükségesnek tartottuk, így a
kijelölt körzeteket az őrök felváltva kapták meg, így a feladatok az egyes őrök között egyenlően eloszthatók. Az
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ellenőrzés időpontja is változott, így ebből kifolyólag az őrök még hatékonyabban végzik munkájukat.
Általánosságban elmondható, hogy az ingatlan tulajdonosok rendben tartják a portájuk előtti közterületet, ahol
mégsem történt ez meg, ott a megállapítás jegyzőkönyvben rögzítésre került, és vizsgálatot indított a közterületfelügyelő. Minden esetben az a cél, hogy a bírságolást csak a legvégső esetben alkalmazzuk, tehát ennek
megfelelően az érintett tulajdonosok kaptak egy felszólítást, és csak ennek a határidőre nem történő teljesítése
esetén tettünk feljelentést. A településőrök, mivel nem rendelkeznek intézkedési jogkörrel általában a szép szó
erejével próbálják a lakosságot helyreigazítani, valamint nagyban segítenek az ügyek dokumentálásában, hiszen
fényképeket készítenek, mely révén jelentősen nőtt az elindított eljárások száma. Az egyes pénzbeni és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.30) önkormányzati rendelet
30/A §.-a alapján végzik a bérpótló juttatások jogosultságának vizsgálatát. A vizsgálat során ellenőrzik a lakóingatlan
kertjét, környezetét, és a megállapításokat jegyzőkönyv formájában a Humánpolitikai Osztályra továbbítják. Ez idáig
140 háztartást ellenőriztek.
Az éjszakai rendbontások egy-két esetet leszámítva nem voltak, jelentős anyagi kárt okozó rongálás a város terein
2011-ben nem történt.
A Közterület-felügyelet részletes beszámolóját a melléklet tartalmazza.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a Közterület-felügyelet
és településőri szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat

"Közterület-felügyelői beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet és Településőri Szolgálat munkájáról készített beszámoló elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Közterület-felügyelői beszámoló
A közterület-felügyelet 1999. évi LXVIII. Törvény, és a helyi rendeletek alapján végzi a
munkáját. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI.30.)
önkormányzati rendeletben előírt, és a testületi döntésekben meghatározott kötelezettségek
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése a fő feladat.
Az intézkedések megtétele a járőrözések alatt felderített tények, valamint a lakossági
bejelentések alapján történik. A járőrözések alatt felderített, észlelt szabálytalanságok
azonnali megszüntetése a cél. A kisebb szabálytalanságok megszüntetésére legtöbbször
elegendő a szóbeli felszólítás, figyelmeztetés. Ha a szóbeli intézkedésnek nincs foganatja,
akkor helyszíni bírság kiszabása, illetve feljelentés történik. A közterület-felügyelő indokolt
esetben testi kényszert, illetve gázsprayt alkalmazhat, de erre az elmúlt időszakban nem került
sor.
A lakossággal próbálunk jó kapcsolatot fenntartani, ezért a lakossági bejelentések elsőbbséget
élveznek, és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerülnek. Ezekben az ügyekben
nagy segítséget nyújtottak a településőrök. A bejelentések nagy része nem a felügyelet
hatásköre, de ilyenkor átadtuk az ügyet a megfelelő hatóság illetékes ügyintézőjének. Az
esztétikus városkép megőrzése érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük az ingatlanok
előtti közterületek rendben tartását, a fű kaszálását. 2011. évben módosítva lett a Zöldpark Kft
által kezelt területek nagysága, így a Fő út és a Pásztor János utca közterületének rendben
tartása az ott lakók feladata lett. Több ingatlantulajdonost figyelmeztetni kellett a
kötelezettségeire, de elmondható, hogy az átállás zökkenőmentesen megtörtént.
A város területén a fűnyírással kapcsolatban 74 db írásos felszólítás történt, melyek nagy
része ezzel megoldódott, viszont 9 esetben feljelentést kellett tenni a nem jogkövető
lakosokkal szemben. Kiemelten figyeltük az ingatlanok előtti csatornák, átereszek állapotát,
mellyel kapcsolatban 2011-ben 75 esetben kellett írásos felszólítást kiküldeni, melyből 12 db
feljelentés született. A téli hónapokban többször volt havazás, mely révén sok esetben
vizsgáltuk, hogy az ingatlantulajdonosok eleget tesznek-e az önkormányzati rendeletben
szereplő járdatakarítási kötelezettségeinek. A szóbeli figyelmeztetésen kívül, mintegy 20
esetben szükség volt írásbeli felszólításra is, sőt 3 esetben feljelentést kellett tenni. Egyéb
esetben is született feljelentés, engedély nélküli közterület-használat esetében 3, kutyával való
veszélyeztetés tárgyában 1 esetben. Lehetőség szerint jelen vagyunk minden vásáron, piacon,
valamint a város által rendezett eseményeken, a rendbontások és szabálytalanságok
megakadályozása érdekében.
A rendőrséggel, polgárőrséggel, katasztrófavédelemmel, és tűzoltókkal jó kapcsolatot tartunk
fent, segítjük egymás munkáját, és együtt működünk. Szervezünk közös szolgálatokat, és
éjszakai közös járőrözéseket fokozott figyelemmel kísérve a szórakozóhelyek környékét.
A tavaszi belvízvédekezésnél a településőrökkel közösen 24 órás készenlétben fogadtuk a
bejelentéseket, megnéztük a helyszíneket, és ha kellett hívtuk a tűzoltókat.
Városunkban folyamatosan jelenlévő probléma a kóbor ebek jelenléte. A kóborló ebek
befogását a mezőőrökkel közösen végezzük heti rendszerességgel. Bejelentésre lehetőség
szerint azonnal kimegyünk, és a lehető legrövidebb időn belül próbáljuk befogni a kóborló
kutyákat. A beszámolót átfogó idő alatt 295 db kutya került befogásra, és lett elszállítva a
gyepmesteri területre.
A településőrökkel az adóosztály által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján, az
idegenforgalmi adó befizetésének ellenőrzését, valamint a meglévő, valamint az újonnan
létesült üdülőket is ellenőriztük, mintegy 82 esetben. Ebből 46 esetben a helyszínen
jegyzőkönyv felvételére került sor, ami az érintett szálláshely üzemeltető részéről aláírásra is
került. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak az idegenforgalmi adó bevallásainak
összevetését az adóosztály végezte el.

Fontos megemlíteni, hogy a városunkban működő 69 vendéglátóhelyek folyamatos
ellenőrzését, a működési engedélyekben foglaltak betartását, különös tekintettel a nyitvatartási
időre, rendszeresen végezzük. Ezzel kapcsolatban 51 alkalommal voltunk éjszakai
megfigyelésen.

Főbb intézkedések száma:
Szóbeli
80 db

Írásbeli
181 db

Feljelentés
28 db

Helyszíni bírság
5 db

37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Mezőőri beszámoló

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998. szeptember elsején a termőföldek, termelvények,
mezőgazdasági épületek, eszközök, felszerelések, haszonállatok stb. vagyonvédelmére 5 fővel megalakult, az
időközben 6 főre bővülő mezei őrszolgálat, melynek létszáma 2011-ben ismét 5 főre csökkent. Vince Ernő mezőőr
előrehozott öregségi nyugdíjra lett jogosult, és kérte, hogy munkaviszonya felmentéssel záruljon, melybe a
munkáltató beleegyezett. Ennek megfelelően Vince Ernő ugyan állományban maradt 2011. december 31-ig, viszont
munkát nem végez. 2011. februárjában ennek megfelelően a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításra került. A változásokat a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza. A mezőőrök munkájáról készült összegzés után a Tisztelt Képviselő Testület elé terjesztem a
mezőőrök beszámolóját azzal, hogy azt megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni.

A beszámolókból kitűnik, hogy munkájuk igen szerteágazó. Közreműködnek a terménylopások, illegális fakivágások
megakadályozásában, ebből következik, hogy rendszeresen ellenőrzik a fakivágási engedélyek meglétét. Ellenőrzik
az illegális szemétlerakásokat, ill. megteszik a szükséges intézkedéseket azok felszámolására. A veszélyes gyomok
(parlagfű, aranka stb.) irtásának szükségességét jelzik a gazdák felé, valamint a földutak karbantartását kieszközölik
a földtulajdonosoknál.
Külterületi kóbor ebek ártalmatlanítását jelzik a területileg illetékes vadásztársaságnak. Ellenőrzik és jelzik az
illetékes hatóság felé a művelési kötelezettség elmulasztását.
Ellenőrzik az engedély nélküli legeltetést. Közreműködnek a rendőrséggel, a közterület-felügyelőkkel
bűncselekmények megelőzésében (őrzési, járőrözési tevékenység), felderítésében, ellenőrzik a vándorméhészeket.
A Fűzfás zugban a településőrök a mezőőrökkel karöltve ebben az évben is rendszeresen megfigyelést végeztek a
lopások megelőzése végett. Több esetben történt tettenérés, melyek során a további intézkedés érdekében az
elkövetőket átadták a kiérkező rendőröknek.
A külterületen végzett alaptevékenységen kívül belterületen részt vesznek pl. a kóbor ebek befogásában,
besegítenek a közterület-felügyeletnek (pl. hóeltakarítás ellenőrzésében, a közvilágítás ellenőrzésében). Részt
vesznek a szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, mellyel kapcsolatban elmondható, hogy
2011-ben 3 kémiai szúnyoggyérítésre került sor, mely során egy ügyintéző és egy mezőőr személyesen ellenőrizte a
gyérítés szabályosságát, a felhasznált szer mennyiségét és minőségét. A 2010. december elején kialakult
belvízhelyzet kezelésében is részt vettek. Ellenőrizték a zsilipeket, hogy illetéktelenek ne kezeljék azokat, kárt
okozva másoknak. Fényképeket készítettek az elöntött területekről, eldugult csatornákról.
Az önkormányzat által a 72 éven felüli állampolgárok számára biztosított ajándékcsomagok széthordását is a
mezőőrök végzik a közterület-felügyelettel karöltve. Önkormányzati rendezvények biztosításában közreműködnek.
Tevékenyen segítik a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági, építéshatósági és hatósági ügyintézőinek munkáját.

Az előbbiekben ismertetett, igen szétágazó munkájukat segíti a műholdas helymeghatározó (GPS) rendszeresítése,
melynek segítségével ellenőrizhető a munkájuk során végzett mozgásuk.
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat tevékenysége, közreműködése a közterület-felügyelettel, a
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsós sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolta a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
119

"Mezőőri beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület a mezőőri beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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I. sz. mezőőri terület
A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010 (VIII.30.) önkormányzati
rendelet módosításával megváltozott az én szolgálati területem.
Ebben a gazdasági évben is, mint az előzőekben a vetések területe a gabona fajonként változó.
Legtöbbet a tavasziakból vetettek a földtulajdonosok, így a napraforgó, és a kukorica volt a
főnövény. Őszi búza és a repce volt az ősziekből. Volt még őszi, meg tavaszi árpa-borsó és
mák is.
A csapadékos időjárás végett a tavaszi vetés nagyon széthúzódott. A növényvédelem is
torlódott, a csapadékos tavasz végett. Van még olyan szántóterület mostanáig is, amire még
nem lehet rámenni. A repce jól termet, de a búza és az árpa közepes termést produkált. A kint
lévő napraforgó és kukorica viszont jó termést ígér.
Az utakat is több alkalommal kellett helyreigazítani, simítani, gréderezni. A Keselyősi részen
a földutakon lévő nagy mélyedésekbe törmeléket hordtak, és ez által sok kátyú eltűnt.
A mezei lopás nem szaporodott, de azért kukoricacsövezéskor egy pár zsákkal meg-meg
dézsmáltak egy-egy táblát. Napraforgólopás esetében tettenérés történt, és átadtam a
rendőrségnek az eltulajdonítót.
A téli időszakban a falopás volt jellemző, de ezen a területen már nem sokszor. Ebben az
esetben is volt tettenérés, és ehhez is rendőrségi segítséget kellett igénybe venni, amelyből
bírósági ügy is lett.
A parlagfű irtásnál 5 alkalommal vált szükségessé a tulajdonosok szóbeli figyelmeztetése.
Ebben az évben is elvégeztük a nem művelt üdülőterületeket a Földhivatallal közösen. Egy
része szóbeli figyelmeztetésre, a másik része írásbeli intézkedést kívánt. (Sirató-Kecsegés)
Folyamatosan végzem a kóbor ebek befogását, valamint a veszélyessé vált ebeket is
kiszállítom a gyepmesteri telepre. Ebben a gazdasági évben 210 db kóbor eb került
kiszállításra, és befogásra.
A belvízvédekezésben is részt vettem.
Az adóosztállyal tartottam a kapcsolatot az idegenforgalmi adó befizetésének ellenőrzése
kapcsán.
A rendezvények őrzése-biztosítása is része a munkámnak. Elvégeztük a holtágak klórozását
több alkalommal, és a halpusztulást is figyelemmel kísérjük.
Jelenleg a lomtalanítási gyűjtőhelyek őrzése van folyamatban. Az utak mellől összeszedjük a
zsákos, eldobált szemetet, valamint az ún. „magaslestől” is kiszállítom a szeméttelepre az
üdülők által lerakott szemetet.
Helyszíni szemlét végzem a szociális segélyt kérelmezőknél.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 13.
Szőke Lajos
mezőőr

III. számú szolgálati terület
A szolgálati területen a belvíz miatt a tavaszi vetéseket későn tudták elvégezni a gazdálkodók,
ezért inkább az őszi kultúrák produkáltak jobb terméseredményeket. Az előző évekhez
hasonló a kultúrák vetésterülete. A gyepek területe nőt az indokolatlanul feltört részek
újratelepítésével. Az erdőterületek nagysága nem változott. A rovarkártevők rajzása elmaradt.
A rágcsálók elszaporodását a belvíz visszatartotta, ezért a károkozásuk jelentéktelen. A
Földhivatal ügyintézőjével határszemlét tartottunk két alkalommal, amelyek során vizsgáltuk
a veszélyes növényi károsítók irtását, a művelési kötelezettség betartását, az engedély nélküli
művelési ág váltást, és a határ általános állapotát. A feltárt szabálytalanságokat a Földhivatal
szankcionálta. Technológiai fegyelemsértést, vegyszerelsodródásokból származó kárt nem
tapasztaltunk. Tarlóégetésre nem került sor a szalma csekély mennyisége miatt.
A frissen kihelyezett trágyaszarvasok szakszerűen az utak mellé, vagy tanyaudvarokba lettek
lerakva.
Az utak karbantartását a gazdálkodók a lehetőségekhez képest folyamatosan elvégzik. A
Póhalmi műút állapota egyre romlik, javítása ez évben valószínűleg elmarad. Ismeretlen
elkövető mélylazítóval megrongálta az aszfaltburkolatot kb. 5 méter hosszan, mely jelezve lett
az osztály részére.
A belvízelvezető csatornák elhanyagoltak, jelentős szakaszokat kotorni kellene. Ez évben
főképpen cserjézést végzett a víztársulat, a rézsűkaszálás általában elmaradt.
A területemen négy helyen tartanak nagyobb számú lábasjószágot, valamint két helyen
tartanak jelentős mennyiségű libát. Számottevő vadkár nem keletkezett ebben az évben, a
vadriasztást a vadásztársaság, és a tulajdonosok megoldották. Engedély nélküli legeltetésért
két esetben figyelmeztettem a tulajdonost. Komolyabb építéshatósági probléma nem merült
fel. A póhalmi uradalmi istálló bontásának megkezdését jeleztem az építéshatóságnak, de
tájékoztattak, hogy engedélyezett a tevékenység.
A holtágak folyamatos ellenőrzése során két esetben jeleztem halpusztulást a halászati jog
hasznosítójának. Két esetben feljelentést tettem jogosulatlan horgászatért, négy esetben
figyelmeztettem az elkövetőket.
A vízminőség vizsgálatot júliusban a vízmű központi labor minden holtágon elvégezte.
Holtág fertőtlenítést egy alkalommal hajtottunk végre a Hantoskerti holtágon, és az endrődi
rendszeren. Vízminőségi probléma nem merült fel. A kóbor kutyák befogásában tevékenyen
részt vettem.
Az adóosztállyal tartottam a kapcsolatot az idegenforgalmi adó befizetésének ellenőrzése
kapcsán.
A Hármas-körös töltésén három főt átadtam a rendőrjárőröknek, akik feltehetően lopásból
származó kukoricát toltak kerékpárjaikon, továbbá feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen,
aki eltulajdonított a németzugi szivattyútelepről 2 db vasajtót, és 3 db bordáslemez
aknafedelet.

Braun György
mezőőr

IV. sz. mezőőri terület
Vince Ernő távozásával a korábbi V. számú szolgálati terület helyett a IV. számú szolgálati
terület az enyém, melynek területe nagyságrendileg duplájára nőt.
Mezőőri munkámat nagymértékben segítik a településőrök, melyek segítsége elengedhetetlen
munkám során. Geszti József és Vasas Zoltán településőr segítségével 6 fő került elfogásra
terménylopás, valamint illegális fakivágás ügyében.
Belterületi ellenőrzések során jegyzői utasításra éjszakai ellenőrzések során Vasas Zoltán
településőrrel 8 fő lett figyelmeztetve köztisztasági szabálysértési ügyben.
Illegális tűzgyújtás ügyében egy esetben kellett intézkedni a Harcsás zugban, ahol 5
villanyoszlop éget meg. A tűzoltók azonnal értesítve lettek. Területbejárásom során
útkarbantartási munkálatokat a gazdák figyelmeztetés nélkül elvégzik. Jelentős útkarbantartási
munkálatokat végez Gellai László, Vaszkó Imre, Püski Sándor, Gellai István vállalkozók.
2010-es belvízi időszakban csatorna ellenőrzési feladatokat végeztünk, az ellenőrzési
feladatok során a feltárt hibákat Varjú Róbert ügyintézőnek továbbítottuk. Tartottam a
kapcsolatot a gazdákkal a belvízelvezetés terén, hogy hol kinek van nagyobb problémája, és a
körülményeknek megfelelően nagyobb kár nélkül megoldódtak a problémák. A IV-es
szolgálati területen a parlagfüves területek ellenőrzése folyamatban van ideáig kirívó eset nem
történt, szóbeli figyelmeztetéssel a gazdák a kaszálási munkálatokat elvégzik. A szolgálati
területen Simai-zug, Susány-hát, Bogárzó-zug, területrészeken a szemétszállítás, és elhelyezés
jelenleg sem megoldott. A területrészt ma már szilárd burkolaton is meg lehet közelíteni.
Az adóosztállyal tartottam a kapcsolatot az idegenforgalmi adó befizetésének ellenőrzése
kapcsán.
Jelenleg az állattartó telepeken és tanyákon nagymértékben megszaporodott az jószáglopás. A
hatékonyabb ellenőrzés, és megfigyelések során 1 db éjjellátó készülék beszerzése szükséges
lenne.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 12.

Pelyva Zoltán
mezőőr

V. számú mezőőri területen szolgálatot teljesítő mezőőr beszámolója
A tél végén, illetve a kora tavaszi időszakban a felgyülemlett belvíz, és annak elvezetése
jelentett nehézséget a lakosság körében. A veszélyben lévő házak, porták feltérképezésében
vettem részt. A Tűzoltóság munkáját a folyamatos területszemlézéssel, tájékoztatással, és
szivattyúzás felügyeletével segítettem.
A vízelvezető csatornák állapotának ellenőrzését azóta is folyamatosan végzem, a felmerülő
problémákat jelzem.
A belvíz a földeken is késleltette a tavaszi munkák elvégzését, ezért a lapos, víznyomott
részeken sok föld parlagon maradt.
A dűlőutak – az időjárás függvényében – járhatóak. Köszönhető mind ez Búza Mihály,
Hanyecz László, és még néhány gazdálkodónak. Májusban egy személy vitatta, hogy az ő
érdekében közlekedett jármű rongálta meg a dűlőutat, ezért elzárkózott a felelősségvállalástól.
Írásbeli felszólítás hatására azonban elismerte felelősségét, és helyreállította az út eredeti
állapotát.
Rendszeresen tartom a kapcsolatot a külterületen lévő gazdálkodókkal, és a külterületen élő
idős emberekkel is. Kapcsolatot tartok a falugondnokkal, akinek szükség esetén segítek
feladata elvégzésében.
A vadriasztás kisebb-nagyobb döcögőkkel megtörtént.
A vándorméhészek alig fordultak meg a területen, a helyi méhészek nem okoztak gondot.
Öregszőlő környékén engedéllyel kitermeltek egy erdőt, melyből a szociálisan rászorulóknak
is juttattak. A kitermelt, és szállításra előkészített fa őrzésében, és a gallyat szedők
ellenőrzésében is részt vettem.
A területemen ha fa kivágást észleltem, minden esetben ellenőriztem a kivágási engedély
meglétét.
Elég számottevő a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. Sok embert figyelmeztettem
szóban, 17 embert pedig írásban, hogy tegyen eleget a parlagfűírtási kötelezettségének.
Több esetben történt illegális szemétlerakás. Kétszer sikerült megtalálni az elkövetőt, és
eltakaríttatni vele a kihelyezett szemetet.
Több esetben találtam állati hullát a területen. Döntő többségben a gyepmester segítségével,
néhány esetben saját eszközzel takarítottuk el a hullát. Volt olyan eset, ahol sikeresen
kiderítettük az elhullott állat gazdáját, aki felszólításunkra saját költségén elszállította a hullát
a gyepmesteri telepre.
A vetéseken taposásból eredő kár 3 esetben történt. Közreműködésemmel a felek sikeresen
megegyeztek.
Öregszőlő környékén, a fokozott ellenőrzés ellenére, megszaporodtak a lopások. Kerti
vetemény, vasanyag, üzemanyag, növényvédőszer, szarvasmarha, ezek kerültek
eltulajdonításra. A károsultak minden esetben tettek feljelentést, és jelenleg is folyik a
nyomozás.
Részt vettem:
• Lomtalanítás ellenőrzésében
• Az önkormányzati rendezvények helyszínének éjszakai őrzésében
• Forgalomirányításban
• Önkormányzati levelek, csomagok széthordásában
• Az áramszolgáltató által végzett gallyazás felügyeletében
• A bérpótló támogatást igénylő lakosok lakókörnyezetének helyszíni szemléjében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő összes földterületet – amely a mezőőri területemre esik –
be kellett azonosítani, és le kellett azok állapotát fényképezni. Ez rendben megtörtént.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 12.

Smíri Sándor mezőőr

38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Tanyafejlesztési program

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város területén egyre nagyobb probléma a külterületi földutak minősége és elhanyagoltsága. Az utak
karbantartása rendszeres önkormányzati kiadással jár.
A közelmúltban „Tanyafejlesztési program (81/2011. (VIII. 11.) VM rendelete)” néven pályázati kiírás történt a
Vidékfejlesztési Minisztérium által. A pályázat keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, valamint a tanyagazdaságok fejlesztésének támogatására
nyílt lehetőség.
A program segítségével Gyomaendrőd külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek
eszközök beszerzésére lehet pályázatot benyújtani.
A pályázat 90 %-os állami finanszírozást tesz lehetővé.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg, tehát az Önkormányzatnak kezdetben meg kell előlegeznie
a teljes beruházási költséget.
Egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 30 millió Ft.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 1 - 2011. szeptember. 30.
A Miniszter a határidőig benyújtott pályázatokról legkésőbb 2011. november 30-ig dönt.
A nyertes pályázóval a Miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt.
Nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg lehívását a beruházás megvalósulását követő 30 napon belül
el kell végezni.
Egy földútfenntartási célokat szolgáló eszközrendszer az alábbi elemekből áll:
1 db erőgép
1 db vonólap
1 db tárcsa
1 db homlokrakodó adapter
1 db kasza
1 db szárzúzó adapter

Az Alfa-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től kapott árajánlat alapján a felsorolt eszközök beszerzési árai a
következők:
Eszköz
MTZ 820.4 traktor:
LDA-250 vonólap
ZTR-185 Dobos fűkasza
KB-303 vízszintes tengelyű szárzúzó
TK KNT 2.8 ÁTM: 560 tárcsa
Trac Lift 220 Sli Homlokrakodó
Traktorra
Összesen

Nettó költség
4.350.000 Ft
289.000 Ft
766.000 Ft
1.250.000 Ft
900.000 Ft
1.700.000 Ft

Bruttó költség
5.437.500 Ft
361.250 Ft
957.500 Ft
1.562.500 Ft
1.125.000 Ft
2.125.000

9.255.000 Ft

11.568.750

Beruházás finanszírozása:
Önerő: bruttó 1.156.875 Ft
Támogatás: bruttó 10.411.875 Ft
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Pályázat benyújtása esetén az alábbi költségek és bevételek jelentkezhetnek:
Költségek:
a beruházás teljes költségének megelőlegezése
karbantartási díj
üzemelési költség (üzemanyag fogyasztás: 8 l/ üzemóra, előre nem meghatározható)
Bevételek:
esetlegesen felmerülő szomszédos településeknek végzett bérmunka bevétele
Kockázatelemzés:
Mivel a beruházás költségeinek előfinanszírozása jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért a beruházás
problémákat eredményezhet az Önkormányzat finanszírozási rendszerében.
A beruházás lebonyolításához jelentős ügyintézői időráfordításra van szükség.

Sikeres pályázat esetén az eszközöket üzemelés céljából mindenkép célszerű átadni a Zöld Park Gyomaendrőd
Nonprofit Kft-nek, mivel az Önkormányzat nem rendelkezik az üzemeléshez szükséges munkaerővel és
infrastruktúrával.
Megtérülés:
Az Önkormányzat 2011. január 1. és 2010. szeptember 30 között 346.250 Ft-ot költött földútkarbantartásra.
Sikeres pályázat esetén ezek a karbantartások önköltségi áron elvégezhetők.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
képviselő testületnek hogy az alábbi eszközök beszerzését tartalmazó pályázatot
nyújtsa be a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett Tanyafejlesztési program
című pályázati kiírásra:
Eszköz
2 db MTZ 820.4 traktor:
LDA-250 vonólap
ZTR-185 Dobos fűkasza
Dragon 500 típusú karos
szárzúzó
TK KNT 2.8 ÁTM: 560
tárcsa
Trac Lift 220 Sli
Homlokrakodó Traktorra
Összesen

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

Nettó költség
8.750.000 Ft
289.000 Ft
766.000 Ft
2.440.000 Ft

Bruttó költség
10.937.500 Ft
361.250 Ft
957.500 Ft
3.050.000 Ft

900.000 Ft

1.125.000 Ft

1.700.000 Ft

2.125.000

14.845.000 Ft

19.026.250 Ft

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a 9.255.000 Ft+áfa összegű
gépbeszerzést tartalmazó pályázat benyújtását a Vidékfejlesztési Minisztérium által
közzétett Tanyafejlesztési program című pályázati kiírásra, továbbá javasolja, hogy
a Képviselő-testület biztosítsa a pályázat finanszírozásához szükséges 925.500 Ft
+ Áfa összegű sajáterőt a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben.

Döntési javaslat

"Tanyafejlesztési program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
122

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 9.255.000 Ft+áfa összegű gépbeszerzést tartalmazó pályázat
benyújtását a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett Tanyafejlesztési program című pályázati kiírásra, továbbá
a Képviselő-testület biztosítja a pályázat finanszírozásához szükséges 925.500 Ft + Áfa összegű sajáterőt a 2012
évi Önkormányzati költségvetésben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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ALFA-GÉP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel: 66/447-909, 540-170; Fax: 66/449-434
E-mail: info@alfa-gep.hu Web: www.alfa-gep.hu

Ügyintézı: Szabó Dávid

ÁRAJÁNLAT
GYOMAENDRİD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRİD, SZABADSÁG TÉR 1.
PARDI LÁSZLÓ MŐSZAKI ÜGYINTÉZİ RÉSZÉRE!
Az Önök kérésére az általunk forgalmazott termékek közül az alábbi árajánlatot adjuk:

TÍPUS – MEGNEVEZÉS

MTZ 820.4 TRAKTOR
- MŐSZAKI VIZSGA GARANCIA
- „0” SZERVIZ
- 1 ÉV VAGY 1000 ÜÓ. GARANIA
- 3 ÉV SZAVATOSSÁG

DB

KISKER ÁR

1

4.350.000,-Ft + áfa

LDA-250 VONÓLAP FÉM ÉLLEL ÉS GUMIÉLLEL

1

289.000,-Ft + áfa

WIRAX-185 DOBOS FŐKASZA KARDÁNNAL

1

355.000,-Ft + áfa

ZTR-185 DOBOS FŐKASZA

1

766.000,-Ft + áfa

KB-303 VÍZSZINTES TENGELYŐ SZÁRZÚZÓ
- 2 ÉV GARANCIA!!!

1

1.250.000,-Ft + áfa

TK KNT 2,8 ÁTM: 560 TÁRCSA

1

900.000,-Ft + áfa

1

1.700.000,-Ft + áfa

TRAC LIFT 220 SLi HOMLOKRAKODÓ TRAKTORRA
- Földkanál
- Joystick vezérlés
- Felszerelés beüzemelés

Az ár a beszerzés függvényében változhat.

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLİDÉSÉT,
MEGRENDELÉS ESETÉN ÁLLUNK SZÍVES RENDELKEZÉSÉRE!
Békéscsaba, 2011. augusztus 31.
Tisztelettel:
Szabó István
ügyvezetı

MTZ 820.4

MTZ TRAKTOR AKCIÓ!!
Teljesítmény: 81 LE
Motor: D243S
Hengerek száma: 4
Több mint 60 éves múlt, megbízhatóság, versenyképes ár

Tulajdonság

MTZ 820.4 traktor

MÁRKA

BELARUS MTZ

Teljesítmény (LE)

81

Motor

D-243S

Hengerek száma

4

Hűtés

folyadék

Kormányzás

Hidrosztatikus,
Danfoss működési elvű
szivattyúval

Hossz (mm)

4100

Szélesség (mm)

1970

Hajtásmód

4x4

Tengelykapcsoló

száraz, egytárcsás

Sebességváltómű

mechanikus fokozatváltós

Sebességfokozatok száma

18 / 4

Fékberendezés típusa

Üzemi -és rögzítőfék: száraz, tárcsafék,
mechanikus. Pótkocsi fékegyvezetékes légfék

Hidraulika emelőképesség (kg)

3200

Maximális nyomás (bar)

200

Szivattyú szállítás (l/perc)

45

Tengelytávolság (mm)

2450

Magasság vezetőfülkével (mm)

2785

Üzemi tömeg kabinnal (kg)

4630

Vontatható össztömeg (kg)

átmenő fékkel: 18.000 kg

Haladási sebesség előre
(km/h)

1,89-34,3

Gumiméret elől

360/70R24

Gumiméret hátul

18,4R34

oldal 1 / 1

39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Gyalogakác mentesítési program

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Dóczi József Tamás azzal a kérelemel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület a 2010. évben
elindult gyalogakác mentesítési program bővítésére vonatkozóan elvi hozzájárulását adja. Az elmúlt év tapasztalatait
felhasználva kidolgozásra kerültek a program továbbfejlesztési alapfeltételei, ezzel megnyílt a lehetőség annak
kidolgozására, hogy a Tisztelt Önkormányzat a program mely rétegében mekkora szerepet vállalhat.
A 2010. évben elindult gyalogakác mentesítési program eredményét tekintve elmondható, hogy az ártérben jelentős
terület került megtisztításra, és jelentős tapasztalatszerzés is történt. A kitermelés során értékesített nyersanyag
bevétele, ami egyenlőre csak a foglalkoztatottak bruttó bérének 5 %-át fedezte, a tapasztalatok alapján egy pályázat
keretében jelentősen növelhető, valamint a kitermelés hatékonyságának növelésével a tevékenység önfenntartóvá is
válhat. Az NFÜ által kiírásra kerülő KEOP 4.2 pályázat beadásához szükséges a testület elvi hozzájárulása.
Amennyiben ez megvalósul, egy későbbi testületi ülésre a pályázat tartalmi elemei is előterjesztésre kerülnek.
Összegezve elmondható, hogy nyertes pályázat esetén a kitermelés hatékonyságának növekedésével
gazdaságossá tehető a kitermelés, és ennek segítségével nő a megtisztított terület nagysága, ami egyben a
program célja.
Az árbevételt biztosítja a Gyöngyös-Visontai Hőerőművel kötött évi 8000 tonnára vonatkozó élő szerződés, mely évi
50.000 tonnára is bővithető. Összehasonlítás képpen elmondható, hogy 2010-ben a kitermelt mennyiség mindössze
300 tonnát tett ki, így a foglalkoztatottak létszáma is sokszorosára növelhető.
Dr. Dóczi József Tamás további kérelme, hogy amennyiben a Képviselő-testület az elvi hozzájárulásról dönt, tagjai
közül válasszon ki egy kapcsolattartó személyt, aki a kommunikációt elősegíti a program bővítésére vonatkozóan.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a gyalogakác
mentesítési program elvi hozzájárulásának megadását.

Döntési javaslat

"Gyalogakác mentesítési program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület a 2010-ben elindult gyalogakác mentesítési program bővítésére vonatkozóan elvi
hozzájárulását megadja, valamint kapcsolattartó személynek a pénzügyi bizottság elnökét jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

Pásztor Tibor kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Csényi István
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Pásztor Tibor ( Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Az önkormányzat
tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű közútból az előterjesztéshez mellékelt E-3/2007 számú változási
vázrajzon feltüntetett módon 57 m2 területű útrészletet kívánja megvásárolni.
Pásztor Tibor 2007 évben már kérte a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy adja el részére a területrészt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felajánlotta a területrész eladását az alábbi feltételekkel:
1.
A telekhatár-rendezéséhez szükséges eljárás során felmerülő összes költséget Pásztor Tibor viseli.
2.
Az ingatlan vételára: bruttó 28.500 Ft.
3.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt telekhatár-rendezésről szóló vázrajz jogerőre emelkedését
követő 8 napon belül.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Pásztor Tibor nem válaszolt a Képviselő – testület ajánlatára, így nem jött létre az adásvétel.
Pásztor Tibor a 1173/1 és 1173/2 hrsz.-ú ingatlanokat 2000 évben megvásárolta. Az ingatlan – nyilvántartás
bejegyzését követően az épületfeltüntetési vázrajz adatainak felvételekor kiderült, hogy az épület 2 db földrészleten
helyezkedik el, amelyből 57 m2 az önkormányzati tulajdonú 1173/18 hrsz.-ú közúton van. Az önkormányzati közút
vége gyakorlatilag „zsákutcába” torkollik a kérelmező tulajdonában lévő épülettel együtt.
Az Helyi Önkormányzatokról szóló törvény értelmében a helyi közutak és műtárgyaik forgalomképtelenek.
A kérelemben szereplő és megjelölt útszakasz abban az esetben adható el, ha a T. Képviselő – testület a kivonja azt
a forgalomképtelen törzsvagyonból.
A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az 57 m2 nagyságú útrész értékesítésével az utcában lévő ingatlanok
megközelítése nem kerül akadályoztatásra, az önkormányzatot hátrány nem éri. Az útszakaszon nincs
szennyvízközmű, nyílt csapadékcsatorna. A fotókon jól látható, hogy a süllyesztett tűzcsap szekrény már nem a
kérelmező által lekerített területen található.
Az alábbi út eladások voltak a közelmúltban:
1.
2004 év, 02037/50 hrsz.-ú 2745 m2 területű javított aszfalt burkolatú külterületi út 50 eFt,
2.
2005 év, 02775/1 hrsz.-ú 5994 m2 területű javított aszfalt burkolatú külterületi út 500 eFt,
3.
2006 év, 16551 hrsz.-ú 349 m2 területű földút ( Dan-zug ) 69,8 eFt.
A korábbi értékesítések fajlagos négyzetméterenkénti meghatározott vételár számításával a 1173/18 hrsz.-ú, 57 m2
területű út ára az alábbiak szerint határozható meg.
I.
II.
III.

69.800,- Ft/349 m2 = 200 Ft/m2 57 m2 * 200 Ft/m2
50.000,- Ft/2745 m2 = 18 Ft/m2 57 m2 * 18 Ft/m2
500.000,- Ft/5994 m2 = 83 Ft/m2 57 m2 * 83 Ft/m2

= 11.400,- Ft,
= 1.026,- Ft,
= 4.731,- Ft.

Tekintettel arra, hogy az útszakasz a város belterületén idegenforgalmi központhoz közel és üdülő övezetben
található és a telekhatár-rendezéssel a kérelmező telke növekszik, a forgalmi értéket 1000 Ft/m2 fajlagos összegben
javaslom megállapítani.
A területrész értékesítésével az önkormányzatot hátrány nem éri. A területrész zsákutcába torkollik, gyakorlatilag
közforgalmú útként a telken lévő épület megépítést követően nem funkcionált. Az épület 1984-ben épült. Az 57 m2es területen olyan építmény nincs, amely közcélokat szolgál.
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Az ingatlanrész kivonása a forgalomképtelen vagyon kategóriájából, annak értékesítése a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) valamint 8/A (1) bekezdései alapján Képviselő – testületi
hatáskörbe tartozik.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú,
978 m2 területű közút művelési ágú ingatlanból 57 m2 értékesítését
Pásztor Tibornak a határozati javaslat feltételei szerint.

Döntési javaslat

"Ajánlat Pásztor Tibor részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű
közút művelési ágú ingatlanból 57 m2 földrészletet kivon a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, átminősíti
forgalomképessé és értékesíti azt Pásztor Tibornak ( 2143 Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) a 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi
számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához készített E-3/2007 számon záradékolt változási
vázrajzon feltüntetett módon alábbi feltételek mellett.
1.
A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges eljárás során felmerülő összes költséget Pásztor
Tibor viseli.
2.
Az ingatlan fajlagos vételára: bruttó 1.000 Ft/m2.
3.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését követő 8 napon
belül.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére,
illetve az adásvételi szerződés megkötésére.
A döntés meghozatalának jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) valamint 8/A (1) bekezdései.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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41. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:

A gyomaendrődi Slytract zenekar támogatási kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Tóth Katalin
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Czeglédi Gyula gyomaendrődi lakos a Slytract Zenekar tagja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő
testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága Elnökéhez címzett levelében
kéréssel fordul a Tisztelt Elnök Asszonyhoz, mely szerint 2011. október, november hónapban lehetőséget kaptak
arra, hogy európai turnén vegyenek részt. A levelet a szeptember 21-i ÜOKKE Bizottsági ülésen olvasta fel
Lehóczkyné Timár Irén elnök asszony, majd javasolta, hogy kerüljön a Képviselő- testület elé a kérelem.
A mellékelt levélben részletesen olvasható a zenekar eddigi pályafutása, a turné teljes költségvetése, valamint az
Önkormányzattól igényelt összeg.
Döntési javaslat

"A gyomaendrődi Slytract zenekar támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Slytract Zenekar kérését, és 50.000 Ft
összegű hozzájárulást biztosít az európai turnéhoz. Forrásként a ……………………. jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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42. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Tájékoztatás a 2011. június 27-én Gyomaendrőd közterületeire szórt iratok
(szórólapok) ügyében tett intézkedésekről
Tímárné Binges Irén

Előterjesztő:

Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Bizottság Elnöki Munkacsoport

Gyomaendrőd város közterületein 2011. június 27-én reggelre ismeretlen személyek nagy mennyiségű iratot
(szórólapot) szórtak szét, mely egy rövid verset tartalmazott. Az ismeretlen személyek cselekményükkel
szabálysértést követtek el, ezért Gyomaendrőd Város Jegyzője 2011. június 30. napján feljelentést tett a Szarvasi
Rendőrkapitányságon. A feljelentés alapján a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrse megindította
az eljárást, melynek során több tanút is meghallgatott az ügyben. Azonban a meghallgatott tanúk egyike sem tudott
olyan érdemleges információval szolgálni, amely alapján az elkövetők kilétét meg tudták volna állapítani, ezért a
feljelentést áttette Gyomaendrőd Város Jegyzőjéhez, mint szabálysértési hatósághoz a további eljárás lefolytatása
céljából. Mivel a rendőrség az elkövetőket nem tudta megállapítani, ezért ellenük a szórólap tartalma miatt
becsületsértés miatt nem tudott eljárást indítani, viszont az általuk elkövetett cselekmény kimeríti a 218/1999.
(XII.28.) Korm. számú rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szabálysértést, mely szerint: „Aki a közterületen,
a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmi közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” Köztisztasági szabálysértési ügyben való eljárás a jegyző hatáskörébe
tartozik, ezért az eljárás az ismeretlen elkövetőkkel szemben lefolytatásra került. Tanúként az ügyben meghallgatott
személy elmondta, hogy ő aznap reggel látta, hogy két férfi iratokat szór a Mester utcában egy piros színű Lada
típusú személygépkocsiból. Azt nem tudta megmondani, hogy kik voltak és a gépkocsi rendszámát sem tudta
megnézni. A lefolytatott bizonyítási eljárás során a meghallgatott tanúk vallomásában elhangzottak és a
rendelkezésre álló adatok alapján a szabálysértési hatóságnak az ismeretlen személyek kilétét nem sikerült
megállapítania és a további eljárás folytatásától sem várható eredmény, ezért az eljárást a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. tv. 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján megszüntetésre került. Amennyiben azonban az eljárás
megszüntetését követően az ismeretlen elkövetők lakóhelye, tartózkodási helye ismertté válik az elévülési időn belül
az eljárás folytatásának van helye.

Döntéshozói vélemények

Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul
vette.

Döntési javaslat

"Tájékoztatás a 2011. június 27-én Gyomaendrőd közterületeire szórt iratok (szórólapok) ügyében tett
intézkedésekről"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd közterületeire szórt iratok (szórólapok) ügyében tett
intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 128

43. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" elnevezésű környezetszépítési verseny
eredményeiről szóló tájékoztató
Varjú Róbert

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért” elnevezésű környezetszépítési verseny immár hatodik alkalommal
került megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva 2011-ben is hét kategóriában lehetett a versenyre
nevezni, és ezen belül megkülönböztettük a családi házak, és a társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan
környezetszépítésével, csak egy a nevező által kiválasztott kategóriában lehetett nevezni.
A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri, és a pontozó bizottság elnöke értékelte szem előtt tartva a
környezetalakítás összhatását. Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a 2011-es
évben a zsűri tagjai voltak: Dr. Farkasinszki Erzsébet, Perjési Anikó, Iványi Lajosné, Lehóckyné Tímár Irén
önkormányzati képviselők, valamint Marton Dániel, mint a bizottság elnöke. A helyezések és a díjak a zsűritagok
önálló értékelése által 0-40 között adományozott pontszámok összesítése alapján kerültek megállapításra, vagyis az
elérhető maximum pontszám 200 pont volt.
A versenyre 28 családi ház, 2 társasház, 1 nevelési-oktatási intézmény, 3 szociális intézmény, 1 vállalkozás
jelentkezett.
A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott lakók életébe. Nagyon
szép kertrészletekkel találkozhatott a zsűri: különleges, és hagyományos egynyári virágkiültetésekkel, sziklakerti
kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, különleges növények gyűjteményével….
A környezetszépítő versenyben lévő részvételért, és munkájuk elismeréséül a díjazottakon kívül emléklapot,
és mintegy 2000 Ft értékben vásárlási utalványt vehetett át 17 nevező.
A verseny díjainak átadására 2011. szeptember 23.-án 9 órakkor kezdődő „Őszi termésbemutató kiállítás”
megnyitójának keretében került sor. A díjakat átadta Várfi András polgármester.

A legszebb virágos közterület kategória:
I/1. A legszebb virágos közterület családi házak előtt:
·
III. helyezést ért el Mászárosné Cselei Erzsébet (Mikszáth utca 4.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy
6.000. Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
·
II. helyezést ért el Gombos Sándorné (B. Molnár utca 2/1.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 8.000 Ft
értékű vásárlási utalványt vehetett át.
·
I. helyezést ért el Tóth Gáborné (Mátyás Király u. 34.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 10.000. Ft
értékű vásárlási utalványt vehetett át.

I.

I./2. A legszebb virágos közterület társasház előtt:
·
II. helyezést ért el Tímár Rita (Vásártéri ltp. D/A. 3/11.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 8.000.-Ft
értékű vásárlási utalványt vehetett át.
·
I. helyezést ért el Németh József (Ifjúsági ltp.13/1.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 10.000.-Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át.

A legszebb virágos kert kategória:
II.
·
III. helyezést ért el Szűcs Istvánné (Mikszáth utca 47.), ezért jutalmul az emléklap mellett 6.000.-Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át.
·
II. helyezést ért el Bajics Márta (Tamási Áron 25.), ezért jutalmul az emléklap mellett 8.000.-Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át.
·
I. helyezést ért el Özv. Bucsi Imréné (Rózsa Ferenc utca 5.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 10.000.Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.

III.

A legszebb virágos intézmény kategória:
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III./1 nevelési-oktatási intézmény: egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési lap, így nem alakult ki versenyhelyzet. I.
helyezést ért el a Gyermekliget Nonprofit Kft. (Selyem út 101.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 10.000.-Ft
értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri.

III./2 egyházi, egészségügyi, szociális intézmény:
·
III. helyezést ért el az Őszikék Idősek Otthona, Kissné Dávid Ágnes (Mirhóháti út 1-5.), ezért az emléklap
mellett, egy 6.000.-Ft értékű vásárlási utalványt adományozott az intézménynek a zsűri.
·
II. helyezést ért el az Őszi Napsugár Idősek Otthona (Mirhóháti 8.), ezért az emléklap mellett egy 8.000.-Ft
értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri.
·
I. helyezést ért el Református Egyház Szeretetotthona (Fő út 169-171.), ezért az emléklap mellett egy
10.000.-Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.

IV.
Legszebb virágos homlokzat kategória:
IV./1. családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak:
·
II. helyezést ért el Barna Lajos (Rácz Lajos utca 3.), ezért az emléklap mellett egy 8.000.-Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
·
I. helyezést ért el Duzs Károly (Kálvin J. 34/1), ezért az emléklap mellett egy 10.000.-Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.

IV./2. 4-nél több lakásos társasházak kategóriájában: egyetlen nevezőtől sem érkezett jelentkezési lap.
V.
A legszebb virágos vállalkozás kategóriája:
Sajnos egyetlen nevező adott be jelentkezési lapot, így itt sem alakult ki versenyhelyzet. Tímár Andrásnénak
(Szabadság tér 8.), virágosítási munkájáért, az emléklap mellett egy 10.000.-Ft értékű vásárlási utalványt
adományozott a zsűri.

VI.

A legszebb virágos utca kategória: egyetlen nevezőtől sem érkezett jelentkezési lap.

VI.
Különleges belsőkert kategória:
·
III. helyezést ért el Lehóczkiné Pályi Anikó (Kőrösi Csoma S. 23.), ezért a munkája elismeréseként egy
6.000.- Ft értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri.
·
II. helyezést ért el Hanyecz Lászlóné (Könyves K. 3.), ezért az emléklap mellett egy 8.000.- Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át.
·
I. helyezést ért el Benkó Béláné (Akác utca 9/1.), ezért az emléklap mellett egy 10.000.-Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.

Különdíjban részesültek:
Valuska Istvánné (Gárdonyi Géza utca 43. sz.) alatti lakost, a „legszebb virágos közterület családi
házak előtt” kategóriában különdíjjal jutalmazta a zsűri, ezért az emléklap, és 2.000.-ft értékű vásárlási
utalvány mellett, a Szarvasi Arborétumba egy két fő részére szóló belépőt vehetett át.
Fekécs Béláné (Táncsics utca 18/1. sz.) alatti lakos, a „különleges belső kertek” kategóriában kapott
különdíjat, mely az emléklap, és egy 2000.-Ft értékű vásárlási utalvány mellett szintén egy két fő részére
szóló Arborétumi belépőt tartalmazott.
Nagy Tamás (Munkácsy utca 16. sz.) alatti lakos pedig a „legszebb virágos kert” kategóriában ért el
különdíjat, ezért az emléklap, és 2.000.-ft értékű utalvány mellett egy két fő részére szóló Arborétumi belépőt
vehetett át.

Összesen 200.000 Ft-ot fordított a zsűri a verseny díjazására (emléklapok, vásárlási utalványok).

Döntési javaslat

"A "Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért"elnevezésű környezetszépítési verseny eredményeiről szóló tájékoztató"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” elnevezésű
környezetszépítési verseny 2011. évi eredményeiről készült tájékoztatót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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