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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját a város intézményei és polgármesteri
hivatala a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslata alapján állította
össze.
A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása.
A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál az állam az alábbi célokat jelölte meg alapvető prioritásként:
Az államháztartási hiány tekintetében a 2,5 %-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető
A nyugdíjak védelme céljából, illetve az egészségügyi ellátások biztosítása érdekében zárt nyugdíjkassza és
egészségügyi kassza kialakítása
Arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének megerősítése a visszaélések visszaszorítása
érdekében
A Start-munka program beindítása, a foglalkoztatás növelése.
A költségvetési egyenleg javítása érdekében:
A közszférában nem emelkednek az illetmények
Csökkennek az ártámogatások, a korábbi gáz- és távhő támogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá
alakul a célzottság megőrzése mellett
Megkezdődik a köz- és felsőoktatás, valamint az egészségügy rendszerszintű átalakítása
Elindul az önkormányzatok átszervezése.
A normatív állami támogatási rendszer az előző évhez képest szerkezetileg kis mértékű változáson ment keresztül.
A korábbi években a költségvetési törvény 3-as és 5-ös számú mellékletei alapján igényelhető kedvezményes
étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása és a szakmai informatikai feladatok normatív állami támogatása 2012.
évtől a kötött felhasználású támogatások közé került átcsoportosításra elszámolási kötelezettség mellett.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest közel 30.000 E Ft-tal emelkedett, mely az alábbi
elemekből tevődik össze:
A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira igényelhető normatív
hozzájárulás fajlagos összege 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre módosult, mely 19 millió Ft-os bevétel növekedést
eredményezett az önkormányzatnál
A körzeti igazgatási feladatokra igényelhető támogatás összege összességében 5,5 millió Ft-tal emelkedett,
mely elsősorban az építésügyi hatósági ügyekben hozott döntések számának duplázódásának köszönhető
A Térségi Szociális Gondozási Központ alapfeladatának ellátásához kapcsolódó normatív támogatás
összegének 6,6 millió Ft-os növekedése, melyben nagy szerepet játszott az emelt színvonalú bentlakásos
ellátás átminősítése
A kedvezményes étkezők számának 67 fővel történő növekedése, mely 4,5 millió Ft összegű támogatás
növekedést eredményezett
A pénzbeli szociális juttatások jogcímen járó normatíva összegének kalkulált 6 millió Ft-os csökkentése.
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számításának alapja a két évvel korábbi tény adóerő
képesség. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi
jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban.
A törvényjavaslat adatait figyelembe véve 2012-ben az önkormányzatunkat megillető személyi jövedelemadó
összege az előző évhez képest 29 millió Ft-tal emelkedett, mely az alábbi tényezők együttes hatásával
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magyarázható:
egyrészt az önkormányzatot megillető településünkre kimutatott SZJA 8%-a a múlt évhez képest 11 millió Fttal csökkent
másrészt a jövedelem differenciálódás mérséklése címen kapott átengedett központi adó összege 45 millió
Ft-tal nőtt. Ennek elemei az alábbiak:
a 2011. június 30-án közölt, 2010. évre vonatkozó iparűzési adóerő-képesség összege 55 millió Ft-tal
csökkent a tavalyi adathoz képest (a jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen kapott
bevételre pozitívan hat)
a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár a 10.000 fő feletti városoknál
1.080 Ft-tal csökkent 2011.-hez képest
városunk lakosainak száma előző évhez képest tovább csökkent (146 fővel)
a megyei feladatok ellátása után járó normatíva összege, az ellátottak számának csökkenéséből adódóan
4,4 millió Ft-tal csökkent.
A helyi adóbevételek tervezett összege az előző évhez képest jelentősen csökkent, melynek oka az iparűzési
adóbevétel 70 millió Ft összegű, valamint a gépjárműadó 7 millió Ft összegű csökkenése.
A számok ismeretében mind a hivatal, mind az önkormányzat intézményei elkészítették költségvetési
koncepciójukat. A dologi kiadások tervezésénél a 4,2%-os infláció növekedés került figyelembe vételre, illetve a
tervezett 2 %-os ÁFA kulcs változás hatása lett beépítve. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011.
évhez viszonyítva 28 millió Ft-tal, az önállóan működő intézményeink 11 millió Ft-tal több önkormányzati támogatási
igényt jeleztek.
A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2012. évben marad 38.650 Ft, a közalkalmazottak garantált illetménye
is változatlan, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft, a vezetői illetményalap 120.000 Ft.
Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek következő évben
is.
A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása amellett, hogy
mind az oktatásban, egészségügyben, illetve az önkormányzati rendszer egészében nagyon nagy a bizonytalanság,
nem lehet tudni, hogy a rendszerszintű átalakítások, az önkormányzat átszervezése milyen hatást fog gyakorolni a
rendelkezésre álló források, állami támogatások, adóbevételek körére és így összegére.
A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a 2012. évi fejlesztési elképzelések, a 2011. évről
áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények felújítási, fejlesztési igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a
pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.
A 2012. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
E Ft-ban
Bevételek
Forrás hiány
Kiadások
Működési kiadások
Felújítás
Fejlesztés
Tartalékok

Adatok
2.519.945
692.169
3.212.114
2.406.798
110.521
300.946
393.849

A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig megfontolt intézkedések meghozatalával törekedni kell a jelenleg
kimutatott 145.367 E Ft összegű működési és az 546.802 E Ft összegű fejlesztési hiány csökkentésére. A 2012. évi
költségvetési rendelettervezet készítésének szakaszában elemzések, vizsgálatok szükségesek annak érdekében,
hogy a megtakarítási lehetőségek feltárásra kerüljenek. A Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetési rendelet
elfogadásáig felül kell vizsgálni a fejlesztési elképzeléseket, dönteni kell a kibocsátott kötvényből megvalósuló
beruházások köréről. A kötvény terhére megvalósuló fejlesztések csökkentőleg hatnak a fejlesztési hiány
alakulására.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben rögzített kötelezettségének Gyomaendrőd Város Polgármestere eleget tett,
2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselőtestület elé beterjesztette.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a város 2012. évi
költségvetési koncepciójának elfogadását és a költségvetési rendelet
megalkotásánál a felsorolt alapelvek érvényesítését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a 2012. évi költségvetési koncepcióba beépíteni a Liget
Fürdő Kft. hitelének visszafizetésére 25 millió Ft-ot. Ezen módosítással a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
2012. évi költségvetési koncepció elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési
koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. 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

2012. 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

674 105
64 339
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

708 893

738 444

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

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

93 874
322 500

82 521
362 711

82 000

75 000

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
809 232

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

0
0
1 547 676

3 758
973

4 731
100
7 914

8 014
5 577

5 577
18 322
3 354
129 643

132 997
227 388
15 460

242 848

1. 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
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
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:
12 438

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

12 522
500

500
3 054
492

3 546
7 300

7 300

210

210
100
210

310
110 356
317 908
36 224
464 488
121 310
331 342
36 224
488 876

4 000
300
1 500

2 731 422

1 000
7 000
7 000
20 800
0
2 451 519

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
22 866
1 271 919
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván
1 294 785
Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
Hitelfelvétel összesen
Önkormányzat bevétele mindösszesen
4 026 207

0
68 426
68 426
0
0
0
2 519 945

Önkormányzat bevétel összesen
11.

12 522
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1/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2011. évi

2012. évi terv

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
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
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
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

22 866

0

1 333
735
304
20 494
22 866

0

1 271 919
0
0
0
0
0
0
1 271 919
1 271 919
1 294 785

68 426
0
0
0
0
0
0
68 426
68 426
68 426

1/b. melléklet

Gyomaendrőd Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása
2012. év
Megnevezés

telj.mut.

mutató

fajlagos mutató

Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel.

14 625

4 074

Tömegközlekedési feladatok

14 625

Települési sportfeladatok

14 625

Körzetközpontonként egységes
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai

1

2012.évi normatíva

59 582 250
0
0

3 000 000

3 000 000

10 108

10 108

276

2 789 808

119

119

28 600

3 403 400

Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap

15 177

15 177

56

849 912

Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg.

1 236

1 236

7 729

9 553 044

Lakott külterülettel kapcs.fel.

1 027

1 027

2 612

2 682 524

5 000 000

1,5

7 500 000

Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad.

Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz.

0

Üdülőhelyi feladatok
Közművelődési feladatok

0

Pénzbeli szociális juttatások

90 000 000

Lakáshoz jutás feladatai

0

Családsegítés

15 682

395

6 194 390

Gyermekjóléti Szolgálat

15 682

395

6 194 390

11.Szociális alapszolgáltatás
c) szoc. étkezés
d) házi segítségnyújtás
f) időskorúak nappali ellátás
e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
g) Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell.

245

55 360

13 563 200

65

166 080

10 795 200

146

88 580

12 932 680

2

1 996 550

3 993 100

26

405 600

10 545 600

35

710 650

24 872 750

135

635 650

85 812 750

9

635 650

5 720 850

127 130

0

12. Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés

0

ac) Demens betegek bentlakásos int.ell.
bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell.
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
2012/2013. 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra

2 350 000

0

9,9

122

2 350 000

15 510 000

12,5

218

2 350 000

19 583 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.

6,9

118

2 350 000

10 810 000

2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.

9,4

142

2 350 000

14 726 667

13,3

197

2 350 000

20 836 667

Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja

0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.

2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf.

17,9

234

2 350 000

28 043 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.

11,6

139

2 350 000

18 173 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf.

15,4

156

2 350 000

24 126 667

Alapfokú zene

4,4

97

2 350 000

6 893 333

Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.

5,5

306

2 350 000

8 616 667

Kollégiumi nevelésre- ált.isk.

3,3

27

2 350 000

5 170 000

Kollégiumi nevelésre- gimi

3,5

29

2 350 000

5 483 333

Kollégiumi nevelésre- középisk.

2 350 000

0

napközi-1-4. évf

4,2

435

2 350 000

6 580 000

napközi-5-8. évf

0,9

143

2 350 000

1 410 000

2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i

1

224 000

149 333

2011. szept.1-től SNI-magánt-középi

0

224 000

0

2011. szept.1-től visszahelyezett tan.

0

134 400

0

2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi

1

358 400

238 933
955 733

2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi

4

358 400

2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.

0

179 200

0

2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.

30

179 200

3 584 000

2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma

5

156 800

522 667

68

156 800

7 108 267

225

40 000

6 000 000

2011. szept.1-től nyelvi felkészítő

23

64 000

981 333

2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás

23

64 000

981 333

0

6 000

0

Középszintű érettségi vizsga lebony.

4

1/b. melléklet
2011. szept.1-től gimi.bejáró

35

15 300

0

15 300

0

2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró

29

32 000

618 667

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

13

32 000

277 333

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

2

32 000

42 667

2 350 000

0

8,4

104

2 350 000

6 580 000

12,7

222

2 350 000

9 948 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.

6,2

106

2 350 000

4 856 667

2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.

9,3

140

2 350 000

7 285 000

14,2

211

2 350 000

11 123 333

2011. szept.1-től szakköz.bejáró

357 000

2012/2013. 4 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja

0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.

2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf.

18,6

243

2 350 000

14 570 000

2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.

13,6

164

2 350 000

10 653 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf.

16,8

170

2 350 000

13 160 000

Alapfokú zene

4,4

97

2 350 000

3 446 667

Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.

5,4

300

2 350 000

4 230 000

Kollégiumi nevelésre- ált.isk.

2,9

24

2 350 000

2 271 667

Kollégiumi nevelésre- gimi

3,6

30

2 350 000

2 820 000

Kollégiumi nevelésre- középisk.

0,0

napközi-1-4. évf

4,3

napközi-5-8. évf

1,0

2 350 000

0

447

2 350 000

3 368 333

157

2 350 000

783 333

2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i

1

224 000

74 667

2011. szept.1-től SNI-magánt-középi

0

224 000

0

2011. szept.1-től visszahelyezett tan.

0

134 400

0

2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi

1

358 400

119 467
477 867

2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi

4

358 400

2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.

0

179 200

0

2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.

26

179 200

1 553 067

2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma

3

156 800

156 800

63

156 800

3 292 800
2 933 333

220

40 000

2011. szept.1-től nyelvi felkészítő

30

64 000

640 000

2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás

43

64 000

917 333

Középszintű érettségi vizsga lebony.

75

6 000

450 000

2011. szept.1-től gimi.bejáró

35

15 300

178 500

2011. szept.1-től szakköz.bejáró

0

15 300

0

2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró

27

32 000

288 000

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

10

32 000

106 667

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

5

32 000

53 333

Közoktatás összesen:

314 119 100

Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen:

674 104 948

1.Pedagógiai szakszolgálat

6

6

1 200 000

2.Ped.továbbképzés támog.

140

138

6 300

877 800

66

69

26 000

1 742 000

3.a Osztályfőnöki pótlék kieg.
3.b Gyógyped.pótlék kieg.

6

4.a Kedvezményes étkeztetés

7 200 000

6

65 000

390 000

639

68 000

43 452 000

Kedvezményes óvodai étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes középisk. étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes kollégiumi étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes kollégiumi étkeztetés

68 000

0

700

12 000

8 400 000

1 204

1 256

1 750

2 137 333

85

85

1 640

4.b Tanulók ingyenes tankönyv
5. Szakmai informatikai feladatok
II.2. Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen

139 400
64 338 533

Szja 8 %
Jöv.diff.mérs.
Mindösszesen:

93 874 480

82 520 720

322 499 610

362 710 840
1 183 675 041

5

1/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2012. 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

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d.
1800
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
Adatszolgáltatás
30
Közter.felügyelői bírság
250
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 153
Tourinform iroda bevétele
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
27 375
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
Egyéb bevételek
2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 000
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
13 000
Kamatbevétel kötvény
50 000
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
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
Közhasznú tám.bev.70% tám.
Közcélú munkavégzők támog.-95 %
69 416
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e.
323
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
Létszámleépítés támogatása
1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
1 297
Kistérségi normatíva szociális
Tanyagondnoki szolgálat norm.
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
Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant
DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás
SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.
Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
6

329 501

2012. évi terv

1900

105
30
260
1 153

8 140
26 703
1 813
2 084
2 084
3 000
30 000
13 084

20 000
110 356

246 460
3 600
67 848

317 908

1/c. melléklet

9.

7.

3.

Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel

544
544
330 045

Városi örökség pály.
375
67 745
Kerékpárút ép.pályázat2010. é
Belvízrendezés VII.ütem pály.
77 459
20 230
IKSZT beruh. 2011. évben vár
2010.évben be nem folyt tám.
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
165 809
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj.
1 485
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
10 000
1 000
Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé
Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű
45 000
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.
13 133
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
70 618
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
236 427
9.

0
317 908

2 724
2 724

1 500

32 000
33 500
36 224

7.
Előző évi pénzmaradvány
ebből Működési pm.
Felhalmozási pm.
pm.változás:

7

1 292 413
20 494
1 271 919

68 426
68 426

2.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
Előirányzat neve
szám szám szám neve neve
4.-6.
Oktatási ágazat
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese
5.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
5.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese
6.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
3.
Kner Imre Gimnázium összesen:
4.-6.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Oktatási ágazat összesen:
7.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi
Egészségügyi
Intézmény összesen
7.
8.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
8.
Térségi Szoc.Gondozási Központ összese
9.
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat öss
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás

8

2011. évi

2012. évi terv

155 043
41 646
43 542

151 335
40 904
31 152

2 860
243 091

3 540
226 931

136 967
37 198
38 615

140 934
38 281
36 125

3 300
216 080

3 660
219 000

99 040
26 650
26 041

90 085
24 323
25 830

151 731

140 238

391 050
105 494
108 198

382 354
103 508
93 107

6 160
610 902

7 200
586 169

65 281
15 812
61 757

64 445
15 800
58 737

142 850

138 982

207 863
55 772
193 721

216 793
58 183
249 451

457 356

524 427

26 145
6 983
5 882

26 302
7 226
7 750

39 010

41 278

13 161

13 929

2.melléklet
2.
3.
4.
5.

Munkaadót terhelő jár.
3 489
Dologi kiadás
6 860
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
23 510
2.
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
30 266
2.
Munkaadót terhelő jár.
7 972
3.
Dologi kiadás
9 343
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen
47 581
3.
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
16 552
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 469
3.
Dologi kiadás
14 540
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
35 561
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
631
4.
Pénzeszköz átadás
1 928
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
2 559
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
58
2.
Munkaadót terhelő jár.
14
3.
Dologi kiadás
898
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
970
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
233 516
2.
Munkaadót terhelő jár.
59 476
3.
Dologi kiadás
269 821
4.
Pénzeszköz átadás
436 282
5.
Ellátottak juttatása
999 095
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
319 698
2.
Munkaadót terhelő jár.
82 403
3.
Dologi kiadás
307 975
4.
Pénzeszköz átadás
438 210
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 148 286
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
983 892
2.
Munkaadót terhelő jár.
259 481
3.
Dologi kiadás
671 651
438 210
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám
5.
Ellátottak juttatása
6 160
Működési kiadások mindösszesen:
2 359 394

9

3 664
7 190

24 783
32 422
8 185
10 602

51 209
14 442
3 900
13 500

31 842

210

210

310

310
234 000
60 243
269 091
444 254
1 007 588
321 095
83 218
308 653
444 254
1 157 220
984 687
260 709
709 948
444 254
7 200
2 406 798
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Polgármesteri Hivatal 2012. 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.

66190210
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.
84111410
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
Cím Alcím
Előirányzat neve
2011. évi
2012. évi terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadót terhelő já
5 232
0
Dologi kiadás (Kama
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
5 232
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
8 800
4 023
13 974
13 974
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
22 774
17 997
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
4 000
5 500
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen
4 000
5 500
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
0
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
0
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
0
0
Dologi kiadás
15 214
13 084
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
15 214
13 084
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
27 000
28 584
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
27 000
28 584
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
9 767
10 410
2 540
2 707
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
12 307
13 117
OGY képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
10 Személyi juttatás
Szakfel.
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2.
3.
4.

Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

0

0

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

5 720
1 454
1 058

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

4 015
994
151

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

126 404
31 681
118 334
3 000
279 419

7 871
1 944
3 911

7 988
1 975
4 144

13 726

14 107

Személyi juttatás
3 693
Munkaadót terhelő já
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

3 906
981
8 264

1.
2.
3.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Városgazdálkodás

84140310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

13 151

0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közvilágítás

84140210

5 160

123 365
30 860
112 742
3 000
269 967

Összesen:
Okmányiroda

84112611

8 232

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0

0

34 000
0
34 000

35 995
0
35 995

0
13 138
13 872
27 010

0
13 927
17 496
31 423

0
882
0
882

0
934
0
934

Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
2 603
612
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
97
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
3 312

11

0
2 920
698
101
0
3 719
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84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

9 955
2 146
2 951
0
15 052

8 592
1 823
3 101
0
13 516

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

593
160

282
76

0
753

0
358

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

216
58
1 000
0
1 274

216
58
1 059
0
1 333

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

14 807

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
Pénzeszköz átad., eg

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

12

14 807

30 231
30 231

7 482
7 482
0
0
8 469
0
8 469
0
0
0
0
0
0
125
0
125
0
0
0
162 595
162 595
0
0
0
4 662
4 662
0
0
0
49 920
49 920
0
0
0
8 000
8 000
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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 já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
8 581

0
9 133

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

38 055
47 188
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0
0
0
0
0
0
11 368
11 368
0
0
0
1 800
1 800
0
0
0
7 400
7 400
0
0
4 300
4 300

0
0
4 000
4 000
0

3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3 516
3 516
0
0
0
9 000
9 000
0
0
0
3 375
3 375
0
0
0
2 500
2 500
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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.
91050150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0
0
8 522
8 522

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közcélú támogatás
Személyi juttatás
62 924
8 495
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
3 809
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
75 228
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Védett természeti értékek megőrzése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Közműv.int.támogatása-Dériné
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Közműv. Int.működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
0
840
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
14

0
0
0
9 057
9 057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 924
8 495
4 000
75 419

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
875
875

0
0
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93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
85600021
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.

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

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
0
33 000
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
33 000
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
593
Munkaadót terhelő já
160
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
753
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
3 241
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 241
Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
233 516
Munkaadót terhelő
59 476
Dologi kiadás
269 821
Pénzeszköz átad., e
436 282
999 095
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe
999 095
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

15

0
0
0
0
38 648
38 648
0
0
0
0

0
0

0
0
623
168
0
791
0
0
0
0
0
0
0
3 431
3 431
0
0
0
10 000
10 000
234 000
60 243
269 091
444 254
1 007 588
1 007 588

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

6.

Előirányzat neve

2011. évi

2012. évi terv

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Napközi konyha lapos tetős épület rész szigetelése
Melegen tartó pult beszerzése, beszerelése
Hősök u.tornaterem keringtető szivattyú cseréje
Hősök u. főépület utca froni rész szigetelése
Hősök u.főépület aula padló helyreáll.
Fő u.épület udvarának helyreáll.-aszfaltozás,dézsás növények besz.
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Óvodai udvari játékok és tároló helyiségek felújítása

4.
5.

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

0

0

250
900
200
1 380
100
2 890
105
300
700
6 825

0

400
300
400
1 100

0

13 715

0
0

0

Alkotmány.u.2-6. Falra szerelhető elszívóernyő+ventilátor cseréje
Fő u.42. kollégium ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-udvari térburkolat
Fő u.42. kollégium -fűtési rendszer tartálycsere
Népliget u.2.ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-udvari térburkolat
Népliget u.2.ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-tornatermi ablakvédő hálók
Népliget u.háromszintes épületrész linóleum cseréje
Népliget u.kerékpártároló felújítása
Szabadság u. ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-udvari térburkolat
Szabadság u. ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-külső fal vakolása, felúj.

5.
6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium
Sportcsarnok külső vakolat javítás
Sportcsarnok fürdő ablakcsere + szellőző
Kerítés javítás -egész utcafront

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

4.-6.
7.

6.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

790
600
300
1 800
500
1 000
300
500
5 790

7.
8.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Alapfokú műv.okt.Int.-udvari világítás korszerűsítése
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár

0

13 715

0

100
100

6. - 8.
9.

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

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.
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
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák
45 000
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi
Sportcsarnok felújítása
4 500
Csónakház felújítása
Kner tér pergola felújítása
Besenyszegi kotrási munkák
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás
16

0
0
2 500
2 500
2 000
0
0
12 533
20 073
0
0
500
2 500
2 500

Orvosi rendelők felújítása
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak bef
Sportcsarnok mennyezet felújítás, szellőzés
Szivattyú javítások (Németzug, tartalék sziv.)
Hantoskert befolyó csatorna kotrása
Szivattyútelepek felúj. (Csókási, Révzugi)
Kátyúzás és útfelújítás
Kerékpárút felújítás

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

17

69 015
69 015
69 015

3. melléklet
6 000
10 000
6 000
2 100
2 500
3 000
22 500
2 000

94 206
96 806
110 521

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

Előirányzat neve

2011. évi

2012. évi terv

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.

Kner Imre Gimnázium

6.
4.-6.

7.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

0

0

0
0

0
0

Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

0
0

0
0

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés
Támogató Szolgálat gépkocsi
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

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.

4 200
8 000
2 000
4 200
4 200

10 000
10 000

0
0

0
0

7.
2.
3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

3.
4.

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

0

0

4.
5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

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.
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz VII. ütem
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz
Fő út Bajcsy út környezetrendezés
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Csónakkikötő
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Területrendezés (Mirhói)

0

0

18

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
694
1 800
88 669
5 000
1 500
1 100
2 000

2 000
1 500
1 500

4. melléklet
Fásítás Ifjúsági ltp.
Bajcsy út bokrok telepítése
Kolmann ltp. Sétálóút
Hivatal mögött sétány kialakítás
Új buszmegállók parkosítása
Közvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzelem t
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
Aggregátor, és acélcsövek vásárlása
Belvíz külterületi vízjogi engedély
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem
Tervek belvíz

7.
9.

7.
9.
7.
8.

350
200
1 000
1 000
500
4 000
7 239
1 500
2 000
2 000
2 000
2 000

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

371 387
371 387

28 789
28 789

Fejlesztési kiadás összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.

375 587

38 789

7 443
7 443

37 780
37 780

1 485
1 800

1 667
1 800

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

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

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

3 285

3 467

10 728

41 247

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház)
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése

3 333
2 000
6 500
7 000

8.
9.
7.
9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

9.

9.
7.

Kölcsönök nyújtása összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*240)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

19

3 333

18 833

223 500
176 830

0
202 077

400 330

202 077

789 978

300 946

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
9.

Adatok E Ft-ban
Elő
ir. Cím Alcím
2012. évi
2011. évi
Előirányzat neve
terv
sz neve neve
ám
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
700
700
Kitüntetési alap
200
200
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
3 700
3 700
Sport alap
15 000
15 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
1 385
1 385
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
500
500
Állati hulla ártalm előző évi
6 500
6 500
Rendezvények alapja
6 000
6 000
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
733
0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
7 000
7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
2 500
0
Kállai adomány
14 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok
1 354
0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r.
0
Közmunka pr. TÁMOP 1.1.2 (bér és jár.)
4 602
Fürdő hiteltörlesztés tartalék
25 000

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
Helyi védelem pályázható 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
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)
7 500
Kötvény fel nem használt része
602 596
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
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját e
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa me
Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évi
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet kö
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet kö
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő
Tanyafejlesztési pr. Gépek besz. Önerő
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg
IKSZT beruházás
Idősek otthona ép.felúj. TIOP-3.4.2-11/1, önerő
Rózsahegyi energiakorszerűsítés
Fűtéskorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önerő
Kerékpárút építés DAOP önerő
Kerékpárút építés KÖZOP önerő
Csomópont kiépítése önerő
Ipari Park közműhálózat bővítés önerő
Szennyvízcsatorna bővítés (Áchim-Endrődi utca)
Mezőgazdasági utak építése
Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé)
Blaha úti zebra építése önerő
20

83 164

800
0
5 000
0
1 848

0
0
0
0
7 500
0
0
5 825
0
0
0
824
0
0
22 150
29 155
1 917
3 352
16 115
11 560
20 750
16 000
13 197
1 175
15 000
2 724

15 000
10 000
25 000
20 000
20 000
3 000
500
500

5. melléklet

9.
9.

Iparűzési adó túlfizetés
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
7. 11.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

21

740 671
802 820
802 820
802 820

36 793
305 685
388 849
388 849
388 849

5 000

5 000

5 000
807 820

5 000
393 849

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
mérlege

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

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

22

2011. évi

2012. évi terv

2 731 422
1 294 785
0
0
4 026 207

2 451 519
68 426
0
0
2 519 945

2 359 394
69 015
789 978
807 820

2 406 798
110 521
300 946
393 849

4 026 207

3 212 114

0

692 169

6/a. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetés működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
előző évi pénzmaradványok figyelembevételével
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban

2012.évi terv

Megnevezés
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások
2. Központosított támogatás
3. SZJA
4. Gépjárműadó
5. Termőföld bérbeadása
6. Önkorm. sajátos bevétele
7. Mezőőri járulék
8. Helyi adók
9. Polgármesteri Hiv.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kam
10. Működési célú pénzeszköz átvétel
11. Működési célú pénzmaradvány
Működési célú bevételek összesen:
II. Működési célú kiadások
1. Intézmények működési kiadása
2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok
4. Kötelező céltartalék

738 444
0
445 232
75 000
0
0
10 000
239 100
351 487
485 332
0
2 344 595
1 249 578
1 157 220
83 164
0

Működési célú kiadások összesen:
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

2 489 962
-145 367

IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 %
4. Építményadó és telekadó 20%-a
5. Fejlesztési célú kötött norm tám
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének ka
7. Kölcsönök visszatérülése
8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele
9. Polg.Hiv. egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek összesen:
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Intézmények felújítási kiadásai
2. Intézmények fejlesztési kiadásai
3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai
4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai
5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás
6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése
Felhalmozási célú kiadások összesen:
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

13 715
10 000
96 806
28 789
41 247
18 833
310 685
0
202 077
722 152
-546 802

Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:

-692 169

23

0
0
33 000
6 900
0
10 000
20 800
36 224
0
68 426
175 350

7. melléklet
Működési kiadások 2011-2012.

Adatok E Ft-ban
Intézmény megnevezése

2011. évi eredeti ei.
Összes kiadás

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv.
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk.
Kner Imre Gimnázium
Oktatás összesen:
Városi Egészségügyi Int.összes
Térségi Szociális Gondozási Kö
Polgármesteri Hivatal összesen
Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Katona J.Műv.K.és Tájház
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Gy.Városi Könyvtár
Városi Alapf.Műv.okt.Int.
Működési kiadás összesen

243 091
216 080
151 731
610 902
142 850
457 356
999 095
2 559
898
35 561
39 010
23 510
47 581
2 359 322

Szem.jutt.

Munkaa.terh.jár.

155 043
136 967
99 040
391 050
65 281
207 863
233 516
0

41 646
37 198
26 650
105 494
15 812
55 772
59 476
0

16 552
26 145
13 161
30 266
983 834

4 469
6 983
3 489
7 972
259 467

2012. évi terv
Dologi

Pénzeszk. átadás Összes kiadás

43 542
38 615
26 041
108 198
61 757
193 721
269 821
631
898
14 540
5 882
6 860
9 343
671 651

2 860
3 300
0
6 160
0
0
436 282
1 928
0
0
0
0
0
444 370

24

226 931
219 000
140 238
586 169
138 982
524 427
1 007 588
210
310
31 842
41 278
24 783
51 209
2 406 798

Szem.jutt.

151 335
140 934
90 085
382 354
64 445
216 793
234 000
0
0
14 442
26 302
13 929
32 422
984 687

Munkaa.terh.jár.

40 904
38 281
24 323
103 508
15 800
58 183
60 243
0
0
3 900
7 226
3 664
8 185
260 709

Dologi

31 152
36 125
25 830
93 107
58 737
249 451
269 091
210
310
13 500
7 750
7 190
10 602
709 948

Ellátottak ju Peszk.átadás

3 540
3 660
0
7 200

444 254
0

7 200

444 254

8. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése
Adatok E Ft-ban
2011. évi eredeti ei.
2012. évi terv
Intézmény megnevezése
Össz.kiadáSaját bev. Normatív tÖnk.kieg.t Összes tám
Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.t Összes tám.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
243 091
12 957 124 135 105 999 230 134 226 931
4 731 112 867
109 333
222 200
Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált.Isk
216 080
10 632 107 313
98 135 205 448 219 000
8 014 113 322
97 664
210 986
Kner Imre Gimnázium
151 731
11 137
87 545
53 049 140 594 140 238
5 577
79 232
55 429
134 661
Oktatás összesen:
610 902
34 726 318 993 257 183 576 176 586 169
18 322 305 421
262 426
567 847
Városi Egészségü. Int.
142 850
3 654 133 211
5 985 139 196 138 982
3 354 129 643
5 985
135 628
Térségi Szociális Gondozási Kö 457 356
223 634 185 334
48 388 233 722 524 427 242 848 210 592
70 987
281 579
1 211 108 262 014
311 556
1 249 578 264 524
339 398

3 334
-471
2 380
5 243
0
22 599

Önállóan működő intézmények működési költségvetése
Adatok E Ft-ban
2011. évi eredeti ei.
2012. évi terv
Intézmény megnevezése
Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.t Összes tám.
Össz.kiadáSaját bev. Normatív tÖnk.kieg.t Összes tám
Közműv., Közgyűjt. És Tur. Szo
35 561
10 753
24 808
24 808
31 842
7 300
0
24 542
24 542
Határ Gy.Városi Könyvtár
23 510
2 807
0
20 703
20 703
24 783
500
0
24 283
24 283
Térségi Humánsegítő Szolgálat
39 010
12 674
19 012
7 324
26 336
41 278
12 522
19 952
8 804
28 756
Városi Alapfokú Művészetoktatá
47 581
5 171
24 792
17 618
42 410
51 209
3 546
23 516
24 147
47 663
145 662
31 405
70 453
149 112
23 868
81 776

zene megyei

18920
18400
34 649

-1 302

zene megyei

GIMI

25

16040
16920
38 509

8 107

9 409
3 860

9. melléklet

2012. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
Adatok E Ft-ban

Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Kötelezettség
váll.össz.
27 624

2013.
16 148

2014.
11 476

2015.
14

27 624

16 148

11 462
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Kötelezettség
váll.össz.
76 100

2013.
36 289

2014.
39 386

2015.
425

76 100

36 289

39 386

425

Kötelezettség
váll.össz.
812

2013.
812

812

812

Kötelezettség
váll.össz.
3 300

2013.
2 200

2014.
1 100

2 200
0

1 100
0

EU Önerő Alapba pályázat: 157.551 E Ft

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Forrásai
Támogatás
Saját erő
MÁK Önerő pályázat: 79.449 E Ft

Közmunka program TÁMOP 1.1.2
Forrásai
Támogatás
Saját erő

IKSZT beruházás (Öregszőlő)
Forrásai
Támogatás
Saját erő

3 300

26

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

Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi
menedzsmentjéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki.
A Budapest Priv-Invest Kft. elkészítette a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi alakulását bemutató
beszámolóját.
A beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a pénzpiaci háttérről, a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról, a
jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat, hozam és árfolyamnyereségveszteség alakulásáról, illetve az önkormányzat által fizetett kamat és törlesztett tőke összegéről.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. a 2008. évben
kibocsátott kötvényből származó forrás menedzselése tárgyában megbízási szerződést kötött. Ezen szerződést a
képviselő testület 2009. decemberében felülvizsgálta, majd módosította. A módosítást követően a megbízási
szerződés 2010. február 1. napjától 2010. december 31. napjáig szólt. A szerződés értelmében mivel az
önkormányzat 2010. november 30. napjáig nem mondta fel a szerződést, így a megbízás további 1 évvel
meghosszabbodott. A megbízási szerződés 2011. december 31. napján lejár. Kérem a T. Testületet, szíveskedjen
állást foglalni és döntési javaslatát megfogalmazni a kötvényből származó forrás 2012. január 1-től történő
kezelésének módja vonatkozásában.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja elfogadásra a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi
menedzsmentjéről szóló beszámolót, valamint felkéri Polgármester Urat számoljon
be a Képviselő-testület soron következő ülésén azon tárgyalásokról, amelyeket
folytatott a 2011. augusztusi képviselő-testületi ülésen elhangzott kérdésekkel
kapcsolatban, illetve terjesszen javaslatot a Képviselő-testület elé a kötvényből
származó forrás 2012. január 1. napjától történő kezelésére vonatkozóan.

Döntési javaslat
"Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi menedzsmentjéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. beszámolóját a
kötvényből származó forrás 2011. III. negyedévi menedzsmentjéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ
2011.07.01 – 2011.09.30

1.

ELŐZMÉNYEK – KIBOCSÁTÁS

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

No.

00.

2.

Futamidő

Rendelkezés

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN
2008.02.27 2018.02.27 Kötvény lejegyzése CHF

jegyz.
árf.

158,35

CHF
(lejegyzett
kötvény)
6 316 000,00

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

PORTFOLIÓ 2011. JÚLIUS 01-JÉN

A következő táblázat a portfolió nyitó tételeit/egyenlegét tartalmazzák 2011.07.01-én.
AKTÍV ÜGYLETEK/ INSTRUMENTUMOK(2011.06.30)
Tranzakció
param.
CHF
HUF
EUR
Dátumok
2011.05.31 2011.07.08 EUR(282,5) betét lekötés
1,80%
724 350,00
2011.05.31 2011.07.08 EUR(279,75) betét lekötés
1,80%
774 480,00
2011.06.08 2011.07.08 EUR(275) prémium betét. Strike: 272
5,10%
380 920,00
2011.06.08 2011.07.08 EUR(271,9) prémium betét. Strike: 271
6,00%
705 920,00
2011.06.09 2011.07.28 EUR(281) betét lekötés
2,00%
364 597,00
2011.06.16 2011.07.19 HUF betét lekötés
6,20%
16 538 000,00
353. CALLOpció. EUR(281) eladás, HUF vétel.
356. 2011.06.16 2011.07.28
273,00
546 900,00
364 600,00
Strike: 273. Jutalék: 1,50 HUF/ EUR
349., 350. CALLOpció. EUR(282,5 és 279,75)
357. 2011.06.24 2011.07.29 eladás, HUF vétel. Strike: 275. Jutalék: 1,10
275,00
1 651 870,00
1 501 700,00
HUF/ EUR
ÖSSZESEN
0,00
16 538 000,00
2 950 267,00
* A 356. és 357. tétel Opciós ügylet. Nincs mögötte valós pénzforrás, csak abban az esetben, ha a bank lejáratkor él az opcióból eredő lehívás
jogával. Az opció mögötti fedezetet az EURbetét biztosítja.
No.
349.
350.
351.
352.
353.
355.

A befektetett kötvényforrás 2011. június 30-án 800 158 418,- Ft-ot tett ki.
Amennyiben a devizában nyilvántartott EUR prémium betéteket és bankbetéteket azok bekerülési
árfolyamán forintosítottuk, a kapott összeg 820 434 060,- Ft-ot tett ki, amely 36 813 642,- Ft-tal volt
több az MNB középárfolyamon történt átértékeléssel kapott forint összegnél.
Az átértékelés torzítása tehát 36,81 millió Ft, ennyivel értek többet a deviza betétek, ha a forint
ellenértékük bekerülési áron került megállapításra.
A kötvényforrás EUR összegeinek bekerülési értékét figyelembe véve a kötvényforrás 2011. június 30án 836 972 060 Ft-ot tett ki. Az önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett kötvényforrás számláján
további 2 201 000 Ft állt rendelkezésre. Így a teljes kötvényforrás 2011. március 31-én 839 173 060 Ft.
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3. RENDELKEZÉSEK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2011.07.01 – 2011.09.30)
No.
358.
359.
360.
361.

TRANZAKCIÓ LISTA (2011.07.01-2011.09.30)
Dátumok
Tranzakció
param.
CHF
2011.07.08 2011.09.01 EUR (282,5) betét lekötés
2,00%
2011.07.08 2011.09.01 EUR (279,75) betét lekötés
2,00%
2011.07.08 2011.08.24 EUR (275) betét lekötés
2,00%
2011.07.08 2011.07.18 EUR (271,9) betét lekötés
2,00%
360. CALL Opció. EUR (275) eladás HUF vétel. Strike:
275,0 Jutalék: 1,50 EUR/ HUF (megfigy: 2011.08.23)

362. 2011.07.13

2011.08.24

363.
364.
365.
366.

EUR (271,90) eladás HUF vétel
2011.08.18 HUF betét lekötés
2011.08.24 HUF betét lekötés
2011.07.26 HUF betét lekötés
365. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
2011.08.24 265,75 Jutalék: 1,00 HUF/ EUR (megfigyelés:
2011.08.23)
364. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
2011.08.18 266,25 Jutalék: 1,00 HUF/ EUR (megfigyelés:
2011.08.17)
2011.09.02 EUR (281) betét lekötés
358., 359. CALL Opció. EUR (280,5; 279,75) eladás,
2011.09.01 HUF vétel. Strike: 275. Jutalék: 1,40 HUF/ EUR
(megfigy: 2011.08.31)

2011.07.18
2011.07.18
2011.07.18
2011.07.19

367. 2011.07.21

368. 2011.07.26
369. 2011.07.29
370. 2011.08.02

369. CALL Opció. EUR (281) eladás, HUF vétel. Strike:
275. Jutalék: 2,05 HUF/ EUR (megfigy: 2011.09.01)

371. 2011.08.09

2011.09.02

372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.

2011.09.21 HUF betét lekötés
2011.08.25 HUF betét lekötés
2011.09.15 EUR (275) prémium betét. Strike: 275,5
2011.09.22 HUF prémium betét. Strike: 267
2011.09.02 HUF betét lekötés
2011.09.29 EUR (279,75) prémium betét. Strike: 280
2011.09.30 EUR (282,5) prémium betét. Strike: 281
2011.09.30 EUR (281) prémium betét. Strike: 281
2011.09.09 HUF betét lekötés
2011.09.16 HUF betét lekötés
2011.09.30 HUF betét lekötés
2011.09.30 HUF betét lekötés
2011.10.25 HUF betét lekötés
2011.09.28 HUF betét lekötés
2022/ A (A220624A11) MÁK vétel. NÉ: 102.340.000
2022.06.24 HUF. Bttó árf: 94,7546% Nttó árf: 92,9185 Kupon:
7%
2011.11.03 HUF betét lekötés
EUR kamat eladás CHF vétel
CHF vétel kamatfizetéshez
2011.11.04 HUF betét lekötés

2011.08.18
2011.08.18
2011.08.24
2011.08.24
2011.08.26
2011.09.01
2011.09.01
2011.09.02
2011.09.02
2011.09.09
2011.09.15
2011.09.16
2011.09.21
2011.09.22

386. 2011.09.28
387.
388.
389.
390.

2011.09.29
2011.09.30
2011.09.30
2011.09.30

HUF

275,00

EUR
725 726,00
775 951,00
382 516,00
709 401,00
382 516,00

271,90
6,10%
6,10%
5,50%

192 886 131,90
100 000 000,00
95 650 000,00
16 640 000,00

265,75

95 650 000,00

266,25

100 000 000,00

709 401,00

2,00%

365 590,00

275,00

1 501 677,00

280,00

366 300,00

6,05%
5,00%
13,90%
9,50%
5,00%
8,50%
7,50%
9,00%
5,00%
5,00%
6,00%
5,70%
6,40%
5,00%

20 000 000,00
20 060 000,00
105 660 000,00
20 080 000,00
85 250 000,00
96 980 000,00

8,00%

96 971 858,00

6,50%
1,2170
240,65
6,50%

84 770 000,00
20 000 000,00
383 520,00
96 250 000,00
20 020 000,00
778 320,00
727 940,00
366 300,00

218 020 000,00
18 458,66
431 117,00

15 167,35
103 748 306,05
329 781 000,00

A vizsgált időszakban (92 nap) 33 tranzakció történt.

A 2011.07.01-től 2011.09.30-ig tartó időszakban az Önkormányzat a kötvényforrásból az alábbi
összegeket használta fel.
No.

Dátumok
2011.07.26
2011.09.30
2011.09.30

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZEGEK (2011.07.01-2011.09.30)
Tranzakció
param.
CHF
önk. Felhasználás
önk. Kamatfizetés
240,65
-28 620,00
önk. Tőketörlesztés
240,65
-420 961,00
ÖSSZESEN

HUF
-16 000 000,00
-6 887 403,00
-101 304 264,65
-124 191 667,65

A kötvényforrásból az Önkormányzat a 2011. év 3. negyedévében 124 millió Ft-ot felhasznált fel. Ezen
összegből a kötvényforrás után fizetendő kamat 6,88 Millió Ft, az esedékes tőketörlesztés 101,3 Millió
Ft-ot tett ki.
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4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2011. szeptember 30-án
Az alábbi táblázatban a 2011.09.30-án aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2011.09.30)
Dátumok
No.
Tranzakció
param.
CHF
384. 2011.09.21 2011.10.25 HUF betét lekötés
6,40%
2022/ A (A220624A11) MÁK vétel. NÉ: 102.340.000
8,00%
386. 2011.09.28 2022.06.24 HUF. Bttó árf: 94,7546% Nttó árf: 92,9185 Kupon:
7%
387. 2011.09.29 2011.11.03 HUF betét lekötés
6,50%
390. 2011.09.30 2011.11.04 HUF betét lekötés
6,50%
ÖSSZESEN
0,00

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

HUF
85 250 000,00

EUR

96 971 858,00
218 020 000,00
329 781 000,00
730 022 858,00

megoszlását

2011.09.30

0,00

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként
(2011.09.30)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK
96 971 858,00
0,00
0,00
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
633 051 000,00
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
0,00
0,00
0,00
kötött betét
Összesen
730 022 858,00 HUF
0,00 CHF
0,00 EUR
~ HUF
0,00
0,00
TOTAL
730 022 858,00
A befektetett kötvényforrás 2011. szeptember 30-án 730 022 858,- Ft-ot tesz ki.
2011. szeptember 30.-án a teljes kötvényforrás forintban áll rendelkezésre.
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5. REALIZÁLT HOZAM ALAKULÁSA 2011.07.01-2011.09.30
A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat az alábbi realizált hozamot érte el.

Jóváírt hozamok instrumentum és devizanem szerint (2011.07.01-2011.09.30)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK értékpapír,
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
2 188 435,91
0,00
10 138,41
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz kötött
betét
726 489,73
0,00
20 232,92
Árfolyamnyereség
Elszámolásos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
Szállításos
árfolyamnyereség
-705 570,00
0,00
0,00
SPOT konverzióból
származó árf.nyereség
0,00
0,00
0,00
Egyéb
4 162 548,40
0,00
0,00
Opciós prémium
6 371 904 HUF
0 CHF
Összesen
30 371 EUR
~ HUF
0,00
8 872 072,10
TOTAL
15 243 976,14
A devizában jóváírt hozamot a 2011.09.30-i MNB közép árfolyamon számoljuk.
EUR
292,12

USD

CHF

MNB 2011.09.30

239,40

A 2011. év 3. negyedévben realizált hozam Forintban összesen 15 243 976,- Ft volt.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Önkormányzat a 2011. év első három negyedévében összesen 38,5 Millió Ft bevételt realizált a
kötvényforrás menedzsmenti feladatok ellátásával.
Túl vagyunk a 3. negyedéven és az euro zóna adósságválsága kapcsán felmerült aggályok újra
felerősödtek.
A harmadik negyedévben lassult a globális gazdaság növekedése, illetve a fejlett gazdaságok
növekedési kilátásai tovább romlottak.
Roubini, a 2008-as válság megjósolásával híressé vált professzor szerint Görögország hiába vállal és
hajt végre komoly megszorításokat, attól a növekedés nem fog visszaállni, ahhoz ugyanis a deviza
leértékelésére lenne szükségük. A deviza leértékelése viszont legegyszerűbben úgy valósítható meg, ha
Görögország kilép az euro zónából. Emellett az európai válság megoldásához szükség lenne az Európai
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Központi Bank kamatcsökkentésére, az euró leértékelődésére, a bankok újratőkésítésére, és fiskális
stimulusra a recesszió elkerülése érdekében. Görögország mellett Spanyolország és Olaszország is
segítségre szorulhat. Ők túl nagyok, hogy csődbe mehessenek, és túl nagyok, hogy megmenthessék
őket, de piaci hitelességüket elveszítették már, még ha a szigorításoknak köszönhetően fizetőképesek
is.
Soros György szerint, ha nem sikerül az európai országoknak egy szorosabb politikai és költségvetési
uniót létrehozniuk, az nagyobb fenyegetést jelent, mint a Lehman Brothers 2008-as csődje. Akár 2-3
euro zóna tag is csődbe mehet, de ha a csőd nem rendesen előkészítve, rendezett módon megy végbe,
az komoly kockázatokat jelent a pénzügyi rendszer számára. Egy komolyabb bankválság az egész
világgazdaságot súlyos depresszióba sodorhatja.
A svájci gazdaság teljesítményét egyszerre húzza vissza az erős frank és a nemzetközi kereslet
gyengélkedése. Az svájci jegybank szerint a második félévben megállhat a svájci gazdaság növekedése.
Az SNB friss prognózisában lényegesen csökkentette az inflációra vonatkozó várakozásait, amit
részben az erős frank, részben a lassuló globális gazdaság magyaráz. Svájcban jövőre 0,3%-kal
csökkenhetnek az árak (vagyis defláció fenyeget), míg 2013-ban 0,5%-os lehet az infláció.
A svájci jegybank 1,20 EUR/CHF árfolyamküszöböt állított fel a frank euróval szembeni erősödésének
megfékezése érdekében, illetve a svájci pénzügyminiszter további intézkedéseket helyezett kilátásba a
frank gyengítésére. Októberben találkozni fognak a svájci üzletemberek és szakszervezetek az SNB
képviselőivel, ahol a téma az EUR/CHF árfolyamküszöbének további emelése lesz. A szakszervezetek
1,30-1,40, a Svájci Iparszövetség, a Swissmem elnöke pedig 1,35-1,40 körüli árfolyamküszöböt javasol.
Amennyiben a Svájci jegybank meglépi az árfolyam küszöb emelését, az a CHF/HUF árfolyamra is
kedvező hatással lesz. A legutóbbi, 1,20 EUR/CHF árfolyamküszöb bejelentésekor a CHF/HUF
árfolyama 25 Forintot, azaz durván10%-ot esett. Ezt az esést azóta korrigálta a forint euróval
szembeni jelentős gyengülése, de a korábbi, 260 CHF/HUF feletti szinteket, a stabilan tartott 1,20
EUR/CHF feletti szintnek köszönhetően azóta sem közelítette meg a forint a svájci frankkal szemben.
A külpiaci környezet jelentős romlása mellett a befektetői bizonytalanságot okozó magyar
kormányzati lépések is szerepet játszhatnak a Forint Euróval szembeni nagyfokú gyengülésében. Két
és fél év után a forint euróval szembeni árfolyama újra a pszichológiailag fontos 300-as szint felett
járt. Az 5 éves magyar CDS (ország kockázati felár) 17 bázisponttal 549 bázispontra ugrott.
A Goldman Sachs tegnap adott ki új előrejelzéseket a főbb makrogazdasági paraméterekre, illetve
pénz- és tőkepiaci változókra. Az euro zónára idén év végére már enyhe recessziót várnak, a magyar
GDP-kilátások kapcsán a 2011. évre 1,2%-os, 2012-re pedig 1,1%-os növekedést vetítenek előre.
Elemzőik alapforgatókönyvként azzal számolnak, hogy a MNB a jelenlegi 6%-os szinten tartja az
alapkamatot, azonban összefoglalójukban megjegyzik, hogy a feltörekvő piaci jegybankoknál az elsők
között emelhet kamatot, ha a forintra nehezedő leértékelődési nyomás tovább élénkül.
Amint azt az alábbi táblázat adatai mutatják, a 3, 6 és 12 hónapos távon is forinterősödésre számít az
euróval szemben, azonban a jelenlegi szintekről gyengébb forintpályát vetít előre, mint az a korábbi
előrejelzésében volt.
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Az állampapírok másodpiacán a forint esésével párhuzamosan intenzív hozamemelkedés bontakozott
ki. A gazdaságpolitika iránti befektetői bizalmatlanság egyik fontos tükörképe, a 10 éves
államkötvény hozama 2 éves csúcsra ért (~8,5%). Míg a rövidebb futamidejű állampapír hozamokat az
adott ország jegybanki kamatpályájával kapcsolatos kilátások, addig a hosszabb futamidejűeket
inkább az ország gazdaságpolitikájával kapcsolatos befektetői megítélés befolyásolja.
Az alábbi diagramok az elmúlt negyedév EUR/HUF, CHF/HUF és EUR/CHF árfolyamának alakulását
mutatják be.
CHF/HUF 2011 Q3

EUR/HUF 2011 Q3
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EUR/CHF 2011 Q3

Budapest, 2011. október 13.
Fenyvesi Beáta
Ügyvezető igazgató
Budapest Priv-Invest Kft.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeltet törvényességi felülvizsgálat keretében megvizsgálta
és azzal kapcsolatban több törvényességi észrevételt tett. Az észrevételeket megvizsgáltuk és elfogadtuk.
A kifogások :
- 1. § (3) bek. 3. mondatában főpolgármester szerepel. Nem egyértelmű, hogy a Képviselő-testület által a bizottságra
átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a polgármester által adott meghatalmazás
alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy más személy milyen tartalommal képviseli. Ki lehet a „más
személy”?
- 3. § (2) – Az önkormányzat önként vállalt feladatait a normaszövegben vagy mellékletben kellene meghatározni.
Ötv. 18. § (1)
- Az 1. § (4) és a 6. § (1) bekezdése ugyanazt a szabályt tartalmazza.
- A 14. § (3) ah) pontja és a 15. § (1) bekezdése eltérően szabályozza a zárt ülésen történő tárgyalásra vonatkozó
javaslattételi jogot.
- 15. § (3) – nem minden zárt ülésen hozott döntés hozható nyilvánosságra (pl. hatósági ügyek).
- 18. § (4) e) – forrás kijelölés nélkül még minősített többséggel sem vállalható kötelezettség, ez ellentétes az Áht.
12/A. §-ával és a 100/C. § (4) bekezdésével.
- 24. § (5) – a bizottságok feladat-és hatáskörét a normaszövegben vagy mellékletben kellene meghatározni. Ötv.
18. § (1)
- 24/A. § (1), (3) - pontatlanul ismétli meg a Nek. tv. 25-26. §-ában szereplő szabályokat.
- 25. § (3) – Arról a polgármester dönthet, hogy a polgármesteri hivatal irányításával kapcsolatos feladatait
megosztja-e az alpolgármesterrel. Ötv. 34. § (3)
- 25. § (6) – a polgármester szabadságának nyilvántartása a jegyző hatásköre. Pttv. 12. §
- 26. § (1)-(5) - Az alpolgármesterek számát és a tisztség ellátásának módját (főállású, társadalmi megbízatású)
konkrétan meg kellene határozni. Ötv. 18. § (1)
- 26. § (3) – Az alpolgármester feladatait a polgármester határozhatja meg. Ötv. 34. § (3)
- 26. § (4) – Nem elégséges csak a polgármester távolléte idejére rendelkezni a társadalmi megbízatású
alpolgármester hivatali munkarendjéről.
- 28. § (3) – Az előirányzat felhasználásának engedélyezése kire vonatkozik? Saját magára nyilván nem.
- 29. §, 32. § (1), 3. melléklet - a gazdálkodási jogkörre vonatkozó szóhasználatot a jogszabályi változáshoz kell
igazítani. Ámr. 8/A. §
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényességi kifogások feloldását hivatott rendelet-tervezetet vitassa
meg és alkossa rendeletté.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
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rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
(3) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselőtestületet a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy képviseli. A Képviselő-testület által a bizottságra
átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a polgármester által adott meghatalmazás
alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja képviseli kötelezettségvállalási és utalványozási joggal a jegyző,
illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.
2. § Az SZMSZ 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 2. melléklet tartalmazza.”
3. § Az SZMSZ 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A zárt ülésen megvitatott napirendekről, valamint a közérdekű adatot, illetve közérdekből nyilvános adatot
tartalmazó döntésekről az ülést követően a polgármester tájékoztatja a nyilvánosságot.”
4. § Az SZMSZ 24. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. „
5. § Az SZMSZ 26. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„26. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri munka segítésére és folyamatosságának biztosítására egy társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatás esetén
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke látja el a Képviselő-testület
összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat. E joga csak a program szerint
tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott összehívási körre terjed ki. E minőségében eljárva nem
gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert megillető kizárólagos hatásköröket.
(3) Az alpolgármester a polgármester távollétében naponta a polgármesteri hivatalban intézi az operatív ügyeket,
egyébként hetente legalább egyszer ügyfélfogadást tart.
(4) A polgármester és az alpolgármester közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza.„
6. § Az SZMSZ 29. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„29. § (1) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre, melynek személyi és
tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal jogi személy, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. § Az SZMSZ 32. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„32. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre. A
költségvetési szervek alapító okiratuk szerint önállóan működő, vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek. A költségvetési szervek évente külön jogszabályban meghatározott módon elemi költségvetést készítenek
és beszámolnak a Képviselő-testület felé.”
8. § Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
9. § Az SZMSZ 3. melléklet 2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésére és szerkeztére, gazdálkodási jogkörére és feladat-ellátási
módjára tekintettel (saját szervezet, társulás, megbízás, stb.) kell elkészíteni.”
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
11. § Hatályát veszti az SZMSZ 6. § (1) bekezdése, a 18. § (4) bekezdés e) pontja, a 24/A. § (1) és (3) bekezdése, a
25. § (3) bekezdése, a 25. § (6) bekezdés utolsó mondata és a 28. § (3) bekezdése
1. melléklet a ../2011. (...) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítanikell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
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1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati
rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
9. § (10) bekezdés]
6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. §]
11) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül továbbítja
elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások mértékéről [az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások
mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes méltányosság
címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet
9. §]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi
a pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem
érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével
400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17.
§ (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó
határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió
és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír
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megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati források
felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 19. § (3)]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.
[a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó mezőgazdasági
művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
3. A bizottságok hatásköri listája
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetvde
nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
(3) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselőtestületet a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy képviseli. A Képviselő-testület által a bizottságra
átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a polgármester által adott meghatalmazás
alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja képviseli kötelezettségvállalási és utalványozási joggal a jegyző,
illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.
2. § Az SZMSZ 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 2. melléklet tartalmazza.”
3. § Az SZMSZ 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A zárt ülésen megvitatott napirendekről, valamint a közérdekű adatot, illetve közérdekből nyilvános adatot
tartalmazó döntésekről az ülést követően a polgármester tájékoztatja a nyilvánosságot.”
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4. § Az SZMSZ 24. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. „
5. § Az SZMSZ 26. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„26. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri munka segítésére és folyamatosságának biztosítására egy társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatás esetén
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke látja el a Képviselő-testület
összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat. E joga csak a program szerint
tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott összehívási körre terjed ki. E minőségében eljárva nem
gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert megillető kizárólagos hatásköröket.
(3) Az alpolgármester a polgármester távollétében naponta a polgármesteri hivatalban intézi az operatív ügyeket,
egyébként hetente legalább egyszer ügyfélfogadást tart.
(4) A polgármester és az alpolgármester közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza.„
6. § Az SZMSZ 29. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„29. § (1) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre, melynek személyi és
tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal jogi személy, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. § Az SZMSZ 32. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„32. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre. A
költségvetési szervek alapító okiratuk szerint önállóan működő, vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek. A költségvetési szervek évente külön jogszabályban meghatározott módon elemi költségvetést készítenek
és beszámolnak a Képviselő-testület felé.”
8. § Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
9. § Az SZMSZ 3. melléklet 2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésére és szerkeztére, gazdálkodási jogkörére és feladat-ellátási
módjára tekintettel (saját szervezet, társulás, megbízás, stb.) kell elkészíteni.”
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
11. § Hatályát veszti az SZMSZ 6. § (1) bekezdése, a 18. § (4) bekezdés e) pontja, a 24/A. § (1) és (3) bekezdése, a
25. § (3) bekezdése, a 25. § (6) bekezdés utolsó mondata és a 28. § (3) bekezdése
1. melléklet a ../2011. (...) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítanikell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati
rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
9. § (10) bekezdés]
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6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. §]
11) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül továbbítja
elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások mértékéről [az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások
mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes méltányosság
címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet
9. §]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi
a pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem
érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével
400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17.
§ (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó
határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió
és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír
megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati források
felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 19. § (3)]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.
[a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
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2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó mezőgazdasági
művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
3. A bizottságok hatásköri listája
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetvde
nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A konyhai feladatellátás átszervezésével kapcsolatban igényként merült fel az intézmények részéről, hogy az
önkormányzattal vagy az önkormányzati intézményekkel közszolgálati jogviszonyban állók részére biztosított legyen
a dolgozói kedvezményes étkeztetés, melynek nyersanyagnormáját a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati
rendeletben határozta meg a Képviselő-testület 2011. áprilisában.
A rendeletmódosítást követő időszakban a Békés Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés során megállapításra
került, hogy a kedvezményes dolgozói étkeztetés nyersanyagnormájának rendeleti formában való meghatározására
nincs felhatalmazása az önkormányzatnak, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek
megvitatni, és elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
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
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. december 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. november
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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 710 éves
5 Általános iskola felső tagozat
11-14 éves
6 Középiskola 14 év felett
7 Idősellátás

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,-

-

142,175,-

422,590,-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló
önkormányzati rendeletek módosításának második fordulós tárgyalása
Megyeri László aljegyző, Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
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 a 2011. októberi 27-i ülésén elő fordulóban tárgyalta az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek
módosítását, s azt a döntési javaslatot fogadta el, hogy 2012. január elsejétől a pályázati és elszámolási
eljárásokban kötelezővé teszi az elektronikus kapcsolattartást.
A Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatunknak e tárgykörben kötelezően alkalmazandó kétfordulós döntési
eljárásának második részében egyrészt meg kell teremteni az októberi döntés jogszabályi alapját (módosítani kell a
rendeleteket) illetve dönteni kell arról is, hogy milyen szervezési lépéseket kell megtenni a jogszabályok hatályba
lépéséig és azt követően.
Mint, ahogy azt már leírtuk az elektronikus nyomtatványokon benyújtott pályázatok és azok szakmai beszámolói és
pénzügyi elszámolásai, egységessé és szabványossá válnak, amely alapján formailag és logikailag hibátlan
pályázatok és elszámolások állíthatók elő. Az adatok automatizáltan kerülnek rögzítésre, így pontosabb, könnyen
kezelhetőbb, átláthatóbb feldolgozást tesznek lehetővé. Álláspontunk szerint rövid idejű betanulással a pályázóknak
is nagyobb szabadságot, adminisztrációs könnyebbséget, kevesebb költséget, energia igényt jelentene az
elektronikus kapcsolat tartás bevezetése.
Az eddig felsorolt érvek alapján javasoljuk, hogy az elektronikus kapcsolattartás bevezetés érdekében az alábbiak
kerüljenek elfogadásra:
1) A helyi rendeletekben az új eljárási rend jogi alapjának megteremtése az ifjúsággal kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.), valamint a közművelődésről szóló 25/1999.
(VIII. 23.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2) Döntés a pályázati nyomtatványok tartalmi követelményeiről.
Ennek megfelelően kötelező tartalmi elemek a pályázatokban:
a) a pályázó szervezetre illetve a meghatalmazottra vonatkozó hatályos adatok,
b) a megvalósítandó cél költségvetési táblázata - költség nemenként választható besorolása,
c) a megvalósítani kívánt program ismertetése,
d) kötelező nyilatkozatok
Elszámolási nyomtatványok tartalmi elmei:
a) pályázóra vonatkozó adatok és szakmai beszámoló,
b) pénzügyi összesítő,
c) elektronikusan csatolt - záradékkal ellátott – számlamásolatok
Mivel évről-évre változhatnak a prioritások és követelmények ezért a fenti tartalmi elemeket és formai
követelményeket a Képviselő-testület által elfogadandó pályázati felhívások fogják tartalmazni.
További tisztázandó kérdés, hogy milyen módon tudjuk kiváltani a pályázók részére előírt egyéb adminisztrációs
terheket. Ezek különösen a bíróságtól beszerzendő 30 napnál nem régebbi kivonat, NAV együttes nemleges
adóigazolás, és helyi önkormányzati nemleges adóigazolás a köztartozás mentességekről. Amennyiben találunk jogi
lehetőséget a fenti nyilatkozatok adattartalmának hivatalból történő beszerzésére úgy ettől is mentesíthetjük a
pályázókat. Ellenkező esetben ezeket a nyilatkozatokat hagyományos módon kell az elektronikus pályázathoz
csatolni (továbbítani).
A pályázati és elszámolási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás eljárás menete az alábbiak szerint valósítható
meg:
1) A pályázni kívánó szerv hivatalos képviselője ügyfélkaput nyit (ha még nincs) az önkormányzat okmányirodájában
(ingyenes).
2) A pályázó szervezet hivatalos képviselője az erre rendszeresített nyomtatványon bejelentkezik elektronikus
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ügyintézésre, illetve ezzel egy időben szükség esetben meghatalmazást adhat más személy eljárási képességére is
(az aláírással ellátott hagyományos iraton benyújtott nyilatkozat fogja pótolni a későbbi elektronikus iratokon tett
nyilatkozatok joghatását). Ezt a nyomtatványt csak első alkalommal, illetve a szervezet képviseletében
bekövetkezett változások esetén kell benyújtani)
3) A pályázó szerv képviselője, meghatalmazottja elektronikusan kitölti a pályázati (elszámolási) nyomtatványokat és
beküldi azt a korábban megnyitott ügyfélkapun keresztül.
4) A Hivatal ügyintézője a Hivatali kapun keresztül fogadja a pályázati dokumentumokat és visszaigazolást küld a
döntési eljárás megindításáról.
5) A Hivatal ügyintézője iktatja, majd az erre a célra készített program segítségével feldolgozza a beérkező pályázati
dokumentumokat és azokat döntésre előkészíti.
6) A döntést követően a pályázók előzetes értesítése a döntéséről (pl. emailben) és végleges közlése hagyományos
levéllel és a szerződések postázásával. (Ez utóbbi is automatizálható lesz, hisz a rendszerben tárolt és
automatikusan feldolgozott adatok segítségével gombnyomásra előállítható lesz a testreszabott szerződés)
7) A támogatói szerződések kölcsönös aláírását követően a támogatások folyósítása és a programok megvalósítása.
8) A pályázati program megvalósítását követően, illetve legkésőbb az elszámolási határidő végéig az elszámolási
nyomtatványok kitöltése és beküldése. Ennek folyamata értelemszerűen megegyezik a pályázati folyamat
lépéseivel.
A fenti folyamat – meglátásunk szerint – mindkét fél számára kölcsönös előnyöket kínál az adminisztrációs és egyéb
terhek, költségek kímélése érdekében. Valamennyi pályázati eljárásban egységes szemléletet képvisel,
automatizáltságával élőmunka terhet vált ki és növeli az adatminőséget, konzisztenciát. Kellő felkészítéssel és
gyakorlottsággal viszonylag egyszerű rutinfeladattá válhat a pályázat technikai elkészítése. Természetesen ez nem
mentesíti a leendő pályázókat attól, hogy tartalmilag átgondolt, reális és társadalmilag is hasznos, finanszírozható
programokra nyújtsák be jövőbeni igényeiket.
Ez utóbbi kivételével mind a Hivatal, mind pedig az ernyőszervezetként, technikai támogatóként közreműködő
intézmények (pl. Könyvtár, Műv. Ház) kellő segítséget tudnak nyújtani a betanulási időszakban az ismertek
átadásával, vagy egyéb technikai segítségnyújtásban.
Ennek érdekében a pályázó szervezetek, közreműködő intézményeink munkatársai, illetve a szervezetek könyvelői
részére 2011. december 15-ig egy részletes tájékoztató előadást szervezünk, ahol bemutatásra kerül a pályázatok
benyújtási és elszámolási eljárásának menete az elektronikus rendszeren keresztül. Ennek időszerűségét az adja,
hogy a 2011. évi pályázatok elszámolását 2011. december 31. napjáig még papíralapon is be lehet nyújtani, de a
rendeletek hatályba lépését követően 2012. január 1. után már csak elektronikus úton lesz lehetőség a pályázatok
elszámolására és benyújtására.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport tárgyalásra
javasolja az előterjesztést.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet módosítás
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet módosítás
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek
módosításának második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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../2011. (..) önkormányzati rendelet
az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 5. §-a kiegészül a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel:
„(3a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(3b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
képviseletében eljárót.”
2. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a .../2011. (....) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzatirendelet 5. § alapján nyújtott
önkormányzati támogatásról.
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság elnöke
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban támogatott)
között az alábbiak szerint:
1) A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Ifjúsági alapból a 12/1995. (IV.
18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata alapján ………………..-Ft, azaz
……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………... december
31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói szerződés szerves részét
képezi.
2) A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott
………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................ számú számlájára átutalja
időpontban:…………………………………………………………………...-ig.
3) Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja.
4) A támogatott válallja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a támogató részére.
5) A támogatott vállaja, hogy amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségének nem
tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az
Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
6) A pénzügyi és szakmai beszámolót a pályázati felhívásban közzé tett elektronikus űrlapon kell benyújtani.
7) A szakmai beszámoló tartalma:
a) a támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítása (időpont, programon részt vettek száma, részletes
program ismertetése)
b) csatolmányként a pályázati célt alátámasztó dokumentumok digitalizált másolata (pl. meghívó, belépőjegy, fotó,
újságcikk).
8) A pénzügyi elszámolás tartalma:
a) A számlaösszesítő a bizonylatok tényleges kifizetés dátumának sorrendjében.
b) A számlák és számviteli bizonylatok digitalizált másolatát, oly módon, hogy a számla (számviteli bizonylat) eredeti
példánya tartalmazza a „………. évi ifjúsági alapból elnyert támogatásból felhasználva.” záradékot.
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9) A pénzügyi elszámolásnál az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
a) Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat kell alkalmazni (pl.:
saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések elszámolása).
b) A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az elszámolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint
az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
c) A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg átvevőjének aláírása).
d) Kizárólag a támogatott nevére, címére kiállított és a hatályos jogszabályok alaki követelményeinek megfelelő
számla vagy számviteli bizonylat csatolható az elszámoláshoz.
e) A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást vagy a kiadási
pénztárbizonylatot.
10) A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
11) A támogatott tudomásul veszi, hogy:
a) az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a pályázatában
meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a
2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján
b) a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó
szerv vagy személy, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel
összefüggésben a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek
megfelelően kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www.
gyomaendrod.hu)
12) A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik
személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi CLXXXI. a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában,
valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
14) A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és
saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének időpontjára.
Gyomaendrőd, …………………...
………………………
……………………
polgármester/bizottság elnöke
pályázó képviselője
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek
módosításának második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

../2011. (..) önkormányzati rendelet
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
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meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. §-a kiegészül a következő
(4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
képviseletében eljárót.”
2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) az önkormányzat a pályázati felhívásában foglalt feltételekkel, pályázati úton évente támogatást nyújthat. A
támogatás megállapításakor a Sportkoncepcióban kiemelt feladatok és célok megvalósítását figyelembe kell venni.
b) fenntartja és fejleszti a függelékben felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket, gondoskodik azok
rendeltetésszerű üzemeltetéséről, folyamatos karbantartásáról és a mindenkori anyagi lehetőségeinek
figyelembevételével azok fejlesztéséről.”
3. § Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör. 1. melléklete.
1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § alapján nyújtott önkormányzati támogatásról.
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság elnöke
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban támogatott)
között az alábbiak szerint:
1) A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból a 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata alapján ………………..-Ft, azaz
……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………... december
31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói szerződés szerves részét
képezi.
2) A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott
………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................ számú számlájára átutalja
időpontban:…………………………………………………………………...-ig.
3) Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja.
4) A támogatott válallja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a támogató részére.
5) A támogatott vállaja, hogy amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségének nem
tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az
Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
6) A pénzügyi és szakmai beszámolót a pályázati felhívásban közzé tett elektronikus űrlapon kell benyújtani.
7) A szakmai beszámoló tartalma:
a) a támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítása (időpont, programon részt vettek száma, részletes
program ismertetése)
b) csatolmányként a pályázati célt alátámasztó dokumentumok digitalizált másolata (pl. meghívó, belépőjegy, fotó,
újságcikk).
8) A pénzügyi elszámolás tartalma:
a) A számlaösszesítő a bizonylatok tényleges kifizetés dátumának sorrendjében.
b) A számlák és számviteli bizonylatok digitalizált másolatát, oly módon, hogy a számla (számviteli bizonylat) eredeti
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példánya tartalmazza a „………. évi sport alapból elnyert támogatásból felhasználva.” záradékot.
9) A pénzügyi elszámolásnál az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
a) Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat kell alkalmazni (pl.:
saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések elszámolása).
b) A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az elszámolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint
az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
c) A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg átvevőjének aláírása).
d) Kizárólag a támogatott nevére, címére kiállított és a hatályos jogszabályok alaki követelményeinek megfelelő
számla vagy számviteli bizonylat csatolható az elszámoláshoz.
e) A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást vagy a kiadási
pénztárbizonylatot.
10) A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
11) A támogatott tudomásul veszi, hogy:
a) az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a pályázatában
meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a
2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján
b) a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó
szerv vagy személy, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel
összefüggésben a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek
megfelelően kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www.
gyomaendrod.hu)
12) A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik
személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi CLXXXI. a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában,
valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
14) A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és
saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének időpontjára.
Gyomaendrőd, …………………...
………………………
……………………
polgármester/bizottság elnöke
pályázó képviselője
Fügelék a ../2011. (…) önkormányzati rendelethez
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTLÉTESÍTMÉNYEI
Sportlétesítmény
Helyrajzi szám
Üzemeltető
Városi Sportcsarnok
1587
Kner Imre Gimnázium
Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
6239
Gyomaendrődi Futball Club
Népligeti bitumenes pálya
6238/1
Gyomaendrődi Futball Club
Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
1099
Gyomaendrődi Futball Club
Erzsébet-ligeti bitumenes pálya
- használaton kívül Erzsébet-ligeti Tenisz-pálya
1243/2
Tenisz Club

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
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"Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek
módosításának második fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

../2011. (..) önkormányzati rendelet
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör) 6. §-a kiegészül a
következő (4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
képviseletében eljárót.”
2. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a .../2011. (....) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § alapján nyújtott önkormányzati
támogatásról.
Mely létrejött egyrészről …………………………… (képviseli: ……………… polgármester/bizottság elnöke
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., továbbiakban támogató)
másrészről …………………………………….., képviseli: ………………………………… (továbbiakban támogatott)
között az alábbiak szerint:
1) A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Civil alapból a 25/1999. (VII. 23.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, …………….. Gye. Kt. határozata alapján ………………..-Ft, azaz
……………….. forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít ……………. január 1. - …………... december
31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott pályázatában megjelölt feladatokra ………………………………………………………………………… -, a pályázat a támogatói szerződés szerves részét
képezi.
2) A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott
………………………………………….. pénzintézetnél vezetett ……………................ számú számlájára átutalja
időpontban:…………………………………………………………………...-ig.
3) Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja.
4) A támogatott válallja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról …………... január 31. napjáig pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a támogató részére.
5) A támogatott vállaja, hogy amennyiben a támogatott pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségének nem
tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az
Önkormányzat részére ………….. május 31. napjáig visszafizetni.
6) A pénzügyi és szakmai beszámolót a pályázati felhívásban közzé tett elektronikus űrlapon kell benyújtani.
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7) A szakmai beszámoló tartalma:
a) a támogatott pályázatában meghatározott cél megvalósítása (időpont, programon részt vettek száma, részletes
program ismertetése)
b) csatolmányként a pályázati célt alátámasztó dokumentumok digitalizált másolata (pl. meghívó, belépőjegy, fotó,
újságcikk).
8) A pénzügyi elszámolás tartalma:
a) A számlaösszesítő a bizonylatok tényleges kifizetés dátumának sorrendjében.
b) A számlák és számviteli bizonylatok digitalizált másolatát, oly módon, hogy a számla (számviteli bizonylat) eredeti
példánya tartalmazza a „………. évi civil alapból elnyert támogatásból felhasználva.” záradékot.
9) A pénzügyi elszámolásnál az alábbi előírásokat kell figyelembe vennie:
a) Az elszámolás során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokat kell alkalmazni (pl.:
saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések elszámolása).
b) A saját tulajdonú gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségtérítések esetében az elszámolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy azok munkáltatói vagy kifizetői viszonylatban kerültek-e elszámolásra, valamint
az elszámolásból ki kell derülnie a használat jogcímének illetve az engedélyező jogosultságának.
c) A csatolt bizonylatokat hiánytalanul kell kiállítani (utalványozás, igazolás, dátum, az összeg átvevőjének aláírása).
d) Kizárólag a támogatott nevére, címére kiállított és a hatályos jogszabályok alaki követelményeinek megfelelő
számla vagy számviteli bizonylat csatolható az elszámoláshoz.
e) A számla, bizonylat mellé minden esetben csatolni kell a kifizetés tényét igazoló banki átutalást vagy a kiadási
pénztárbizonylatot.
10) A támogatott kijelenti, hogy a pályázatában megjelölt tevékenység végzésére jogosult.
11) A támogatott tudomásul veszi, hogy:
a) az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a pályázatában
meghatározott célt, támogatói szerződést valamint a támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a
2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján
b) a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó
szerv vagy személy, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel
összefüggésben a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvénynek
megfelelően kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.(www.kozpenzpalyazat.gov.hu, www.
gyomaendrod.hu)
12) A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik
személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.
13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, a 2007. évi CLXXXI. a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló Törvény, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában,
valamint 25/1999. (VII. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
14) A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és
saját kezűleg írják alá.
A Támogatói szerződés kötelező mellékleteit:
- állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást,
- önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást, csatolom a pályázati szerződés megkötésének időpontjára.
Gyomaendrőd, …………………...
………………………
……………………
polgármester/bizottság elnöke
pályázó képviselője
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet
módosítása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária, Dr. Tímár Andrea, Varjú Róbert
Dr. Csorba Csaba jegyző

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület októberi ülésén úgy döntött, hogy módosítja az állattartási övezeteket és pontosítja az egyes
övezetekben tartható állatfajok megnevezését, valamint a tartható állatok számát.
A képviselő-testület döntését követően a gyepmesteri telepet üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft. megtette
javaslatát a gyepmesteri tevékenység 2012. január 1-től érvényes díjtételére vonatkozóan, amely szintén beépítésre
került a módosító rendelet tervezetébe.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a
rendelet tervezet 1.§.-ának 6 pontjából a szamár állatfaj kivételét, valamint a
az 1. sz. mellékletbe "kivéve a rendszeresen lakott tanyás ingatlanok"
szövegrész beépítését.

Döntési javaslat
"Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt eredeti
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §E rendelet alkalmazásában
1. állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás,
gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi
szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő,
átmeneti tartása.
23

2.egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
3. haszonállat: a 3,6,7,8. pontban felsoroltak.
4. kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat.
5. kis állat: sertés, juh ,kecske.
6. nagy állat: ló, szarvasmarha.
7.prémes állat: prémet szolgáltató állat.”
2. § Az R 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1)Az állattartás szabályozása szempontjából a település belterülete az alábbi állattartási övezetekre tagolódik:
a) nagyvárosi övezet
b) kisvárosi 1. övezet
c) kisvárosi 2. övezet
d) központi vegyes övezet
e) kertvárosi övezet
f) falusi 1. övezet
g) falusi 2. övezet
h) falusi 3. övezet
(2) Az a)-h) pontban felsorolt területek lehatárolását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § Az R9. §-14. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. §A nagyvárosi és kisvárosi l. övezetekben fajonként egy-egy kedvtelésből tartott állat tartható.
10. § (1) A központi vegyes övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) valamint saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat tartható.
(2) A kisvárosi 2. övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat,
c) fajonként legfeljebb két-két kis állat,
d) valamint két szarvasmarha tartható.
(3) A kertvárosi övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat
c) fajonként legfeljebb két-két kis állat,
d) valamint két szarvasmarha tartható.
11. § (1) A falusi 1. övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) saját használatra és legfeljebb ötven egyéb kisállat,
c) ötven prémes állat,
d) fajonként hat-hat összesen azonban legfeljebb tizenkét kis állat,
e) valamint két szarvasmarha tartható.
(2) A falusi 2. övezetben
a) legfeljebb két eb, macska, díszállat,
b) száz egyéb kisállat,
d) ötven prémes állat,
e) fajonként hat-hat kis állat,
f) valamint fajonként hat-hat nagy állat tartható, azonban a tartott nagy és kis állatok száma nem haladhatja meg a
tizenkettőt.
(3) A falusi 3. övezetben a hatályos jogszabályok és a rendelet előírásainak betartásávalvalamennyi haszonállat
és kedvtelésből tartott állat tetszőleges számban tartható.
12.§ (1) A tartható állatlétszám korlátozás maximum 3 hónapos korig nem vonatkozik az állatok szaporulatára.
(2) Az állattartás az emberi együttélés szabályait nem sértheti.
13. § Belterületen a Fűzfás zugban haszonállat tartása, állatok tenyésztése tilos.
14. §(1) Külterületen a 2. mellékletben foglaltak kivételével a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak
betartása mellett létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható.
(2) Állattenyésztés a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával a
település külterületén folytatható.
(3) Az ebtenyésztés a 7. § e)-h) pontjaiban meghatározott övezetekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartásával megengedett.
(4) A nagy létszámú állattartó telepek működését a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szabályozza.”
4. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Állattartással kapcsolatos létesítményre építési engedély csak a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben és a
város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint adható ki.”
5. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A város belterületén, a 13. §-ban meghatározott terület kivételével, felügyelet mellett baromfi,
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kikötve/megfelelően rögzítve kecske és juh legeltetése engedélyezett földutak mentén és az erre a célra kijelölt
közterületen, a forgalom zavarása nélkül. Közterületen (út, utca, tér) állatot legeltetni csak az állattartó ingatlana
mentén szabad. Más ingatlanok előtt csak az ingatlan tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulásával
lehet.”
6. § Az R. 25. § (4) bekezdésében a „35/1997. ( II. 26.) Kormányrendelet” szövegrész helyébe a „a veszélyes
állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együttes rendelet” szöveg lép.
7. § Az R. 25. § (8) bekezdésében a „kiirthatók” szövegrész helyébe a „elaltathatók” szöveg lép.
8. § Az R. 27. § (1) bekezdésében a „ártalmatlanná kell tenni” szövegrész helyébe a „ártalmatlanítani kell” szöveg
lép.
9. § Az R 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Az emberi együttélés szabályai és az állattartással összefüggő egészségügyi, állategészségügyi,
környezetvédelmi, építésügyi előírások be nem tartása esetén a jegyző az állatok számát korlátozhatja, vagy
megtilthatja.”
10. § Az R a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig pénzbírsággal sújtható az, aki:
- az állattartás korlátozásának 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 12. §, 13. §, 14. §-ban foglalt szabályait,
- az állati trágya tárolására és kihordására vonatkozó 16. § (1) és (3) bekezdés szabályait,
- a háziállatoknak nem tekinthető állatok tartására vonatkozó 18. § szabályait,
- a legeltetésre vonatkozó 19. § előírásait,
- az eb tartás 21. §-ban; 22. §-ban; 23.§ (1) bekezdésében foglalt előírásokat,
- a rendelet 27. § (3) bekezdésében, a 28. § (1), (3) bekezdésben foglaltakat megszegi”
11. § Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
12. § Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
13. § Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

Záró rendelkezések
14. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R 2. § és 3. §-a, 21. § (2) bekezdése, a 14/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet és a 28/2009.
(V.14.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

1. melléklet a ……/2011.(XI…...)önkormányzati rendelethez
Azon külterületek, ahol az állattartás nem megengedett:
Baltás
Bogárzó
Bónom zug (külső is)
Dan zug (külső, belső)
Harcsás zug
Kecsegés (külső, belső)
Kecskés zug
Kis-zug
Papp zug
Peres
Pocos
Rév-zug
Simai
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Sirató
Sóczó zug
Susány
Templom zug
Torzsás (külső, belső)
Az állattartás tilalma nem vonatkozik a lakóház, udvar, illetve tanyás ingatlanként használt és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett a mellékeletben szereplő külterületen levő ingatlanokra.
2. melléklet a ……/2011.(XI…...) önkormányzati rendelethez
Gyepmesteri tevékenység díjtételei
A
1
Szolgáltatás tartalma
2
Állati tetem átvétele átmeneti tárolásra és megsemmisítésre
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
3. sz. melléklet a ……./2011.(XI…...)önkormányzati rendelethez
Állattartási övezetek Gyomaendrődön

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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B

Ft/kg
81

Gyomaendrőd, Nagylapos, Kocsorhegy

Öregszőlő

Jelmagyarázat:

• Kertvárosi lakóterület
• Központi vegyes terület
• Üdülő terület
• Kisvárosi terület I.
• Kisvárosi terület II.
• Gazdasági ipari terület
• Gazdasági szolgáltató terület
• Falusias terület I.
• Falusias terület II.
• Falusias terület III.
• Nagyvárosias terület
• Különleges terület
• Zöldterület

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

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati
rendelet módosítása I. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
szerint a köztemetők és létesítményeik üzemeltetéséről, fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és e
rendelet szerint egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat az üzemeltetővel kötött Kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. A közszolgáltatást a Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi 2000. óta.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft beterjesztette a szolgáltatási díjak változtatását a 2012. évre vonatkozóan, melyet
mellékletként csatolunk. A szolgáltatási díjba 5 % áremelést tervezett be.
A temetkezési szolgáltatás díjait a 2011. évre a 40/2010. (XII.29.) önkormányzati rendelettel határozta meg a
Képviselő-testület, melyet a 25/2011. (VIII.30.) .önkormányzati rendelettel módosított.
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.)
önkormányzati rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak
ítéli. A díjak emelését az infláció mértékének figyelembe vételével 4,2 %-ban
javasolja meghatározni. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a
Szolgáltatót, hogy a jogszabálynak megfelelően számításokkal kiegészítve
terjessze be a kérelmét a következő ülésre.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.)
önkormányzati rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak
találja..Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a Szolgáltatót, hogy a
második fordulós tárgyalásra készítsen kimutatást külön a temetkezési (kegyeleti
szolgáltatás) és külön a temető fenntartási bevételekről és kiadásokról
költségnemenként 5 évre visszamenőleg.

Döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet tervezett módosítását alkalmasnak tartja a második fordulós
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tárgyalásra a beterjesztett 5 %-os díjemeléssel.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 22.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet tervezett módosítását alkalmasnak tartja a második fordulós
tárgyalásra azzal, hogy a díjemelés mértékét 4,2 %-ban határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 22.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezőigénybevételről szóló 18/2003 (VIII.12.) KT rendelet I. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hulladékszállítási közszolgáltatást szervez és tart fenn, a települési szilárd és
folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása céljából. E kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatás teljesítéséről a Gyomaszolg Ipari Park és a Gyomaközszolg Kft útján (Szolgáltató) gondoskodik.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet határozza meg a szolgáltatás feltételeit, díjait.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi ezt a tevékenységet, és a települési folyékony hulladék a környezet szennyezését
megelőző, károsítását kizáró módon, meghatározott műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelő
gyűjtéséről és szakszerű elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni ott:
a) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, ott a közcsatornába kell vezetni a
szennyvizet,
b) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező szennyvíz
megfelelő, szivárgásmentes tárolását, rendszeres elszállítását kel biztosítani,
c) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetésével.
A szolgáltató a kérelmet nyújtott be 2012. évi díjak mértékének változtatására.
A díjtételek változásában 10 % emeléssel kalkulált a szolgáltató.
Az 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltatás térítési díját
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozza meg minden év január 30. napjáig.
A közszolgáltatási díj megállapításánál a 2000. évi XLIII. törvény 25-26. §-a, valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet előírásai az irányadók.
A Korm. rendelet 2. §(1) bek. szerint: A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell
meghatározni. Az önkormányzati rendelet legutóbb az 39/2010. (XII.29.) önkormányzati rendelettel került
módosításra, mely során megállapításra kerültek a 2011 évi díjtételek.
A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát,
illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és
közzé kell tenni.
Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban
felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat tartalmazó
tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
A szolgáltatás díjtételeinek változása:
A
1 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
2 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
3 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
4 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja:
5 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
6 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
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B
Díjtétel
2011.
2.250,-Ft/m3

C
2012.

2475

2.166,-Ft/m3

2383

2.355,-Ft/m3

2591

2.270,-Ft/m3

2497

szállítással
7 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en
belül) díja:
8 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
9 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
10 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en
belül) díja:
11 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
12 3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással
13 Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 kmen belül) díja:
14 3-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő
szállítással:
15 Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

2.250,-Ft/m3

2475

2.166,-Ft/m3

2383

2.355,-Ft/m3

2591

2.270,-Ft/m3

2497

2.300,- Ft/m3

2530

7.640,-Ft/m3

8404

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

A Bizottság a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet
módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a Szolgáltatót, hogy az alátámasztó,
jogszabályban meghatározott számítási anyagokat csatolja a beterjesztett
díjemelési javaslathoz.

Döntési javaslat
"Rendelet módösítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítását második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találja, elfogadja a beterjesztett 10 %-os díjemelést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítását második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találja, a díjemelést. 4,2 %-os mértékben határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
1. DÍJTÉTELEK
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet 1. mellékelte a lakossági szolgáltatási díjakat, a függeléke a vállalkozók részére végzett
szolgáltatások díjait határozza meg.
A Gyomaközszolg Kft a mellékelt árváltzást terjeszti a Tiosztelt Képviselő-testület elé.
A lakossági díjtételeknél átlagosan 6 %-os emeléssel kalkulált a Szolgáltató. A vállalkozások részére végzett
szolgáltatási díjakat nem kívánja emelni a Gyomaközszolg Kft.
A Szolgáltató kéri, hogy a következő szabályozás ne 2012. január 1-gyel, hanem csak 2013. január 1. napjával
lépjen hatályba:
A Rendelet
19. § (3) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező hulladékot rendszeresen a Szolgáltató által biztosított
edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti, a következő év első hónapjában díjmentesen veheti igénybe a
közszolgáltatást.
(4) Az az ingatlantulajdonos, aki a közszolgáltatás éves díját egy összegben az év első hónapjában előre megfizeti,
kedvezményben részesül, 11 hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat kell csak fizetnie.
Közszolgáltatási díj 2012. január 1-től
Lakossági
A
2011. év
1
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj
(Ft/ürítés)
2
60 literes
108
3
80 literes
144
4
110 - 120 literes
195
5
240 literes
290
6
660 literes
715
7
770 literes
789
8
1100 literes
986
9
zsák
144

2011. év
Éves díj
5.616,7.488,10.140,15.080,37.180,41.028,51.272,7.488,-

Az árak nem tartalmazzák az Áfát.
Vállalkozói, közületi díjak 2012. január 1-től
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
2011. évben
80 literes
477
120 literes
647
240 literes
1100
660 literes
2341
1100 literes
3229
5000 literes
8945
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

2012. év tervezett 2012. év
Ft/ ürítés
Éves díj
113
151
205
305
747
827
1031
151

5.876,-7.852,10.660,15.860,38.844,43.004,53.612,7.852,-

2012. év
477
647
1100
2341
3229
8945

Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
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javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
2. TRANSZFERÁRAK
A hulladékszállítási szolgáltatáshoz használt eszközök, gépek, valamint igénybevett építmények, szolgáltatások
biztosításához szükséges Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft közötti transzferárak 2012. évi
mértékét a mellékletek szerint terjeszti elő a Szolgáltató a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítását
második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítását
második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli azzal, hogy a lakossági
díjtételek a KSH által közzétett infláció mértékével, azaz 4,2 %-kal
kerüljenek emelésre.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft közötti
transzferárak elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft közötti
transzferárak elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.
A Transzferárak felülvizsgálatát végezze el a szolgáltatást végző
társaság, és azt a Képviselő-testület november havi ülésére terjessze elő.
1. döntési javaslat
"Szolgáltatási díjak"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képvislő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra
alkalmasnak ítéli, elfogadja a lakossági díjtételek tervezett 6 % emelését., a 2012. évben hatálybelépő
kedvezmények bevezetését a Szolgáltató kérésére egy évvel elhalasztja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Transzferár"
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 elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Gyomaközszolg Kft
közötti transzferárakat.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 22.
Felelős: Várfi András
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Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó Gyomaszolg Ipari Park Kft és
Gyomaközszolg Kft közötti tarnszferárakat nem fogadja el, visszaadja átdolgozásra a Társaságoknak.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 22.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Mobilbusz
Közlekedési Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a
menetjegyek és a bérletek árának 2012. január 1-től esedékes évi változására, valamint kéri a 2012. évi autóbusz
közlekedésre az önkormányzati támogatás mértékének emelését.
Az eddigi évek gyakorlatával szemben az inflációval történő támogatásemelés nem elegendő, tekintettel arra, hogy e
közszolgáltatás két meghatározó költségeleme - az üzemanyagár és a bérköltségek- az inflációt jelentősen
meghaladó mértékben emelkednek. A Diesel üzemanyagár az elmúlt 1 évben 28%-al nőtt, míg a dolgozók többsége
szakképzettseg kötött minimálbérrel bejelentett autóbuszvezető, ezért a jövő évre vonatkozó béreket érintő adó és
járulékterhek változásaiból adódó költségek az infláció mértékét többszörösen meghaladják
A szolgáltató kéri a helyi autóbusz-közlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás
összegének az alábbiak szerinti elfogadását:
A 2011-es évben az önkormányzati támogatás mértéke 1.156.000, -Ft/hó
A 2012-es évre igényelt támogatás mértéke: 1.458.000, -Ft/hó.
Az önkormányzati támogatás mértéke a Képviselő-testület 2012. évi költségvetési rendeletében kerül
meghatározásra.
A 2003. évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes
bérletek árát a teljes árú bérlet árából kell meghatározni.
A Mobilbusz Közlekedési Kft. 2012. január 1-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri:
A tervezett árak

JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE

Jelenlegi ár

Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:

110,-Ft
2.500,-Ft
470,-Ft

2012.évre
Tervezett ár
130,-Ft
2.700,-Ft
500,-Ft

Az SZMSZ 19. § (7) bek. szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első
fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni

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

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság a 4/1991. (III.29) önk. rend. módosítását alkalmasnak
tartja a II. fordulós tárgyalásra, valamint további egyeztetést lát indokoltnak a
Mobilbusz Kft-vel az önkormányzati támogatásról illetve a jegyárakról.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a helyi menetrendszerű autóbusz-közlekedés
2012 évi jegyárváltozásait fogadja el.
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A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló
4/1991 (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra
alkalmasnak tartja, azonban javasolja, hogy az Önkormányzat által nyújtott
támogatás 2012 évre vonatkozó mértékéről további egyeztetés kerüljön
megrendezésre.

Döntési javaslat
"Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló
4/1991 (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását II fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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MOBILBUSZ Közlekedési Kft.
5502 Gyomaendrőd Micsurin u. 20/1

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Várfi András
Polgármester Úr
Tárgy: Kérelem
Kelt: Gyomaendrőd, 2011.11.08.

Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott Ambrózi Erzsébet ügyvezető, a Mobilbusz Közlekedési Kft. nevében, azon
kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a 2012. évre vonatkozó helyi autóbusz közlekedés tarifáinak és a
közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegének tervezett emelését támogatni és az
önkormányzati képviselő testület elé elfogadásra beterjeszteni szíveskedjen.
Cégünk számára sajnos az eddigi évek gyakorlatával szemben az inflációval történő
támogatásemelés nem elegendő, tekintettel arra, hogy e közszolgáltatás két meghatározó költségeleme
- az üzemanyagár és a bérköltségek- az inflációt jelentősen meghaladó mértékben emelkednek. /A
Diesel üzemanyagár az elmúlt 1 évben 28%-al nőtt, míg dolgozóink többsége szakképzett
minimálbérrel bejelentett autóbuszvezető, ezért a jövő évre vonatkozó béreket érintő adó és
járulékterhek változásai következtéből adódó költségeink az infláció mértékét többszörösen
meghaladják./
A tervezett árak
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:

Jelenlegi ár
110,-Ft
2.500,-Ft
470,-Ft

2012.évre
Tervezett ár
130,-Ft
2.700,-Ft
500,-Ft

2011. évben kapott önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta: 1.156.000,-Ft
2012. évre igényelt önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta: 1.458.000,-Ft
Ezen igényelt támogatási díj összege a jelenlegi menetrend alapján történő közlekedés mellett értendő,
amennyiben változna a menetrend, akkor az önkormányzati támogatás mértékének újra történő
meghatározására ismételten kérelmet fogunk benyújtani.
Amennyiben elfogadhatóak az általunk kérelmezett árak akkor kérjük, az önkormányzati
jegyrendeletet módosítani és a díjszabást 2012. január 01. hatállyal életbe léptetni szíveskedjenek.
Köszönettel:

Ambrózi Erzsébet
Ügyvezető

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

2012 évi víz és csatornadíjak
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés megyei Vízművek Zrt. a tulajdonos önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés és díjképzési
szabályzatnak megfelelően megküldte a 2012. évi víz-, és csatornadíjak kalkulációját.
A Képviselő-testület a 31/2009. (V.29.) Gye. Kt. rendelettel módosította a 31/2003. (XII.29.) KT rendeletét azzal,
hogy a rekonstrukciós alap képzésének biztosítására 50 Ft/m3 többlet bérleti díjat épített be a víz és csatorna
díjakba. A rekonstrukciós alap képzésének célja, hogy a meglevő vízvezeték-hálózaton, és csatornarendszeren,
valamint a tisztítótelepen a felújításokra, beruházásokra fedezetet biztosítson. Az elmúlt években változó mértékkel
határozta meg a testület a többlet bérleti díjat. A 2010. évben a vízdíjban maradt az 50 Ft/m3 , a csatornadíjban
viszont csak felényi többlet bérleti díj került beépítésre. A 2011. évben egységesen a két ágazatban 40 Ft/m3 .
A vízdíjak: kialakításánál továbbra is megmarad a kéttényezős és háromkategóriás vízdíjrendszer. A vízdíjak
díjszerkezeti felépítésüket tekintve alapdíjból és fogyasztástól függő díjból állnak. Az alapdíj a 2011. évihez képest
nem változna.
A Vízművek javaslata: 57,10 Ft/ m3 többlet bérleti díj, mely a rekonstrukciós alapot jelenti.
A fogyasztástól függő díjak felépítésüket tekintve 2009. évben rögzítettek szerint működési hányadból, minimum
bérleti díjból, az önkormányzat által meghatározott bérleti díjból, tervezett nyereségből áll.
Működési hányad

Minimum bérleti díj
Önk. Bérleti díj
nyereség
keresztfinanszírozás

2009. év
Lakossági 119,80
Hatósági 227,60
Önkormányzati 187,30
Ft/m3

2010. év
121,10
230
189,30

2011. év
126,00
239,30
196,90

2012. év
113,60
234,30
189,10

8,60 Ft/m 3

9,60 Ft/m 3

12,50

13,60

50
3%
-8,40

51,50
5%
-20,60

5%
-20,30

Ft/m 3

(II. félév)

Ft/m 3

40
5%
-

A Csatornadíjak kialakítása a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős díjrendszert alkalmaz. A
csatornadíjak egytényezősek maradnak, tehát fogyasztástól függő díjból állnak. Ez azonban több elemből áll, úgy,
mint: működési hányad, minimum bérleti díj, önkormányzati bérleti díjhányad, tervezett nyereségszint.
Működési hányad

Minimum bérleti díj
Önk. Bérleti díj
nyereség
Szolidaritási hányad
keretfinanszírozás

2009. év
Lakossági 210,30
Hatósági 210,30
Önkormányzati
210,30Ft/m3

2010. év
295,20
295,20
295,20

2011.
262,30
262,30
262,30

2012.
340,59
340,59
340,59

13,70

14,70

50 Ft/m 3 (II. félév)
3%
10,20

12,90 Ft/m3
25 Ft/m 3
5%

11,50 Ft/m3

-27,60

Ft/m3

7,90

Ft/m 3

-17,70 Ft/m3

40
5%
2,84

5%
-

0,00

-

A 2012. évi csatorna díjakban szereplő működési hányad jelentősen megemelkedett.!!!!
A megajánlott többlet bérleti díj nélküli csatornadíj: 373,10 Ft/m3 . A csatornadíjak szegmentálására az
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önkormányzatnak lehetősége van, azaz a vízdíjhoz hasonlóan egy kedvezőbb lakossági árat, illetve önkormányzati
árat is meghatározhat a hatósági ártól eltérően.
A díjváltozás időrendi alakulásáról az alábbi táblázatot készítettük:
Megnevezés

2008. évi
nettó díj
(Ft/m3 )

Alapdíj
Lakossági 13520
20mm
nem lakossági13- 787
20
25-40
5560
Ivóvíz díj
hatósági
221,80
önkormányzati
184,30
lakossági
121,40
Csatorna díj
hatósági
247,50
önkormányzati
221,80
lakossági
155,10
(ÁFA nélküli díjak!)

2009. évi
nettó díj
(Ft/m3 )

2010.
évi nettó
(Ft/m3 )

2011. évi
nettó Ft/m3

2012. évi
A változat
többlet bérleti
díj 40 Ft/m3

2012. évi
B változat
Vízművek
javaslata

520

520

520

520

787

787

787

787

5560

5560

5560

5560

290,10
248,80
179,80

289,80
246,90
175,50

296,40
250,40
177,60

316,80
267,10
191

333,90
284,20
208,10

361,10
328,70
240

452,60
414,10
315

452,50
415,60
314,00

531,70
491,50
395

549,70
509,50
413,00

A szippantott szennyvíz befogadási díja a csatornadíj hatósági díjának másfélszerese.
A várható bérleti díj összege: „A” változat szerint: 40 822,8 eFt.
„B” változat szerint : 53 724,7 eFt.
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet Gyomaendrőd Város honlapjáról (www.gyomaendrod.hu) tölthető le.
Az önkormányzat a hatósági díjakat állapítja meg rendeletben az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv.
7. § alapján, a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról (lakossági és önkormányzati díjak) az
üzemeltetővel megállapodást köt.
Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban
felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és
kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban
beterjeszteni.
REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK
A 2011. évben a következő rekonstrukciós munkákra kötött az önkormányzat szerződést a Képviselő-testületi
határozatnak megfelelően.
1.Vásártéri lakótelep NA 20 gravitációs csatorna kiváltása 100 fm hosszabn, "A" jelű szennyvízátemelő
nyomóvezeték cseréje a Blaha út alatt, "F" jelű átemelő biofilter beépítése - a 2010. évben megtervezett, elfogadott
munkák voltak, melyet 2011. évben végzett el a kivitelező.
2. A 500 m3-es víztározó felújítása ( a felújítási munkák elkészültek, elszámolásuk folyamatban van)
3. Szennyvíztisztító telep végátemelő elektromos felújítása ( a munkák folyamatban vannak)
A Vízművek Zrt. megküldte a 2012. évre a rekonstrukciós munkák listáját, melyet csatoltunk az előterjesztéshez.
Az ivóvíz, szennyvízrendszeren a következő megosztásban tervezi a Vízművek Zrt a rekonstrukciót:
Ivóvízes rekonstrukció: 17 349 e Ft
Szennyvízrendszeren: 33 460 eFt.
Összesen
50 809 eFt.
A Képviselő-testület a 537 /2011. (IX.28.) Gye. Kt. határozatával döntött, hogy a tisztítótelep fejlesztése beruházás
éveiben a többlet bérleti díj felét a tisztítótelep fejlesztésének fedezetére fordítja.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az ivóvízellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.) KT rendelet
módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, a többlet bérleti
díj összegeként 40 Ft/m 3 –t javasol beépíteni.

A Városfenntarntó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
rekonstrukciós munkák költségét az alábbiakban javasolja meghatározni:
2012. évben realizált bérleti díj felének megfelelő összeget nem haladhatja
meg a rekonstrukciós munkákra fordítandó pénzösszeg.
A Képviselő-testület utasítsa a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a 2012. évi rekonstrukciós munkákat
egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel.
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.)
KT rendelet módosítását második fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, a
többlet bérleti díj összegeként 40 Ft/m3 –t javasol beépíteni.
A Bizottság a 2012. évben realizált bérleti díjból 10.712 eFt-ot javasol
meghatározni a rekonstrukciós munkákra, figyelembe véve a szennyvízisztító
telep fejlesztésének 2012. évi tervezett ráfordítását..
A Képviselő-testület utasítsa a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a 2012. évi rekonstrukciós munkákat
egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel.

1. döntési javaslat
"2012. évi vízdíjemelés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.) KT rendelet módosítását második
fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, a többlet bérleti díj összegeként 40 Ft/m3 -t határoz meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
2. döntési javaslat
"Rekonstrukciós munkák "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rekonstrukciós munkák költségét az alábbiakban javasolja
meghatározni:
2012. évben realizált bérleti díj felének megfelelő összeget nem haladhatja meg a rekonstrukciós munkákra
fordítandó pénzösszeg.
A Képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a
2012. évi rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi rekonstrukciós munkákra fordathító többlet bérleti díj
összegét 10 millió forintban határozza meg.
A Képvislő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a
2012. évi rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel a 31/2003. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépése után.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS

2012. évi víz- és csatornadíj
javaslat
Elfogadva: a 126/2011.(XI.02.) számú IGAZGATÓSÁGI és az 58/2011. (XI.02.) számú
FEB határozatával, valamint megerősítve az
ADÓ-REÁL Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentésével

Békéscsaba, 2011. november 2.

Dr. Csák Gyula
vezérigazgató
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„ BEVEZETÉS ”
A Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése 68/2008.(IX.26.) számú határozatával
elfogadta a víz- és csatornadíjak 2009. évtől érvényes új „Díjképzési Szabályzatát”.
A „Díjképzési Szabályzat” a Zrt–ben tulajdonos önkormányzatok között létrejött
„Együttműködési Szerződés”-ben részes települések területén érvényes szolgáltatási díjak
képzésének szabályait rögzíti.
Ezen szabályzat, valamint – szintén 2009. évtől érvényes – az „Együttműködési Szerződés” és
az „Üzemeltetési Szerződés” ide vonatkozó pontjai alapján Társaságunk elkészítette a
2012. évi víz- és csatornadíjak kalkulációit településenkénti bontásban.
A 2012. évi víz- és csatornadíjak számításánál két – az előző évektől eltérő – sajátos
körülménnyel kellett számolnunk. Az egyik, hogy a Díjképzési Szabályzat rendelkezik arról,
hogy három év után (2012. évi díjelőterjesztés során) egyes díjelemeket felül kell vizsgálni.
Ezek az elemek:
•

az alapdíjak mértéke,

•

a vízdíjak esetében a szolidaritás érvényesülése a kategória besorolás alapján,

•

a működési díjhányad változásának százalékát meghatározó strukturált árindex egyes
elemei, illetve azok súlyaránya.

Eleget téve a Díjképzési Szabályzatban előírt felülvizsgálati kötelezettségnek, egyben
felhasználva a három év díjszámítási, valamint a díjkiajánlásokat követő önkormányzati
rendelet-alkotási (bizottsági és testületi ülések) tapasztalatokat, az alábbi javaslatokat tettük:
Az alapdíj a vizsgált időszakban betöltötte funkcióját, mind mérőméret szerinti elosztás,
mind a hozzárendelt díj tekintetében, ezért javasoltuk továbbra is változatlan formában és
összegben alkalmazni a 2012. évi vízdíjak előterjesztésénél.
A fogyasztástól függő vízdíjak működési díjhányad meghatározásánál három díjkategóriát
alkalmazunk, a szolidaritás elvének érvényesülése érdekében.
A felülvizsgálat során elemeztük egyrészt a kategória besorolás kialakításánál számba vett
adatok idő-intervallumát (három év), másrészt a három kategória meghatározását eldöntő
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átlagtól való önköltség eltérés nagyságát abból a szempontból, hogy ezek a mértékek a
jövőben is megfelelően biztosítják-e a szolidaritási elv érvényesülését.
A vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy mindkét elem – mind a három éves idő-intervallum,
mind pedig a települési önköltség ±20%-os eltérése az átlagtól – az eddig alkalmazott módon,
megfelelően szolgálja a kívánt célt, emiatt nem javasoltuk ezen elemek módosítását a
Díjképzési Szabályzatban.

A működési díjhányad változásának százalékát meghatározó strukturált árindex elemeinek,
illetve azok súlyának felülvizsgálata is megtörtént.
Ez az index három elemből áll, melyekhez a hozzá rendelt súlyarányok az alábbiak:
1.) Személyi jellegű ráfordítás

→

0,42

2.) Villamos energia ár

→

0,21

3.) KSH hivatalos árindex

→

0,37

Az eltelt időszak adatait, valamint a makrogazdasági hatásokat felülvizsgálva, elemezve, nem
javasoltuk a strukturált árindex elemeinek és a hozzájuk kapcsolódó súlyarányoknak a
módosítását.
Összegezve: a Díjképzési Szabályzat által kötelezően előírt díjképzési elemek felülvizsgálata,
a tulajdonosi fórumokkal történő egyeztetése, a 2012. évi díjkiajánlások kiszámítása előtt
megtörtént. Változtatást az érvényben lévő szabályokhoz képest a tulajdonosok nem
kezdeményeztek.
A 2012. évi víz- és szennyvízdíjak kalkulációjánál másik sajátos körülmény, hogy a
Díjképzési Szabályzat értelmében 2012. évtől a díjakban megszűnnek az átmenti díjelemek
(keresztfinanszírozás, szolidaritási díjhányad), valamint a vízdíjak esetében a magas
értékesítési különbözet miatti szankcionális besorolást (egy díjkategóriánál magasabb
díjkategória besorolást, abban az esetben, ha a szabályzat szerinti körülmények fennállnak)
első alkalommal 2012. évben kell alkalmazni.
A számításokat táblázatokba foglalva, kísérő magyarázatokkal ellátva terjesztettük elő a Zrt.
Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága részére. E két testület a beterjesztett anyagot
megtárgyalta és a 126/2011. (XI.02.) számú Igazgatóság, valamint az 58/2011. (XI.02.)
számú FEB határozatával elfogadta. A Társaság könyvvizsgálója a Díjképzési Szabályzatnak
megfelelően a díjjavaslatot ellenőrizte és az önkormányzatok részére kiajánlásra javasolja.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a 2012. évi víz- és csatornadíjak
kialakításának szabályait, különös tekintettel az Önök településére
vonatkozóan.
1.,

A vízdíjak felépítése, az egyes díjelemek meghatározása

A vízdíjak kialakításánál továbbra is megmaradt a kéttényezős és háromkategóriás
vízdíjrendszer. A tulajdonos önkormányzatok szolidaritási elvet érvényesítenek azzal a
megkötéssel, hogy az egy műszaki rendszeren lévő települések esetében azonos díjakat
alkalmaznak.
A 2012. évi vízdíjak meghatározásánál a 2011. évi korrigált vízdíjakból kell kiindulni.
A vízdíjak díjszerkezeti felépítésüket tekintve alapdíjból és fogyasztástól függő díjból állnak.

1 .1

Alapdíj

Az alapdíjak mértéke 2012. évben sem változik az előző évekhez képest.
Mérőmérettől és szegmenstől (lakossági, nem lakossági) függően az alapdíjak az alábbiak
szerint alakulnak:

Időszak

Lakossági

Nem
lakossági

13 - 20 mm

13 – 20 mm

Lakossági és nem lakossági
25 - 40 mm

50 - 80 mm

100 - 200 mm

[ Ft/darab/hó ]

2012. év

520

787

5 560

16 210

26 400

Az alapdíjak változatlan hagyása miatt a fogyasztástól függő díjakban egy díjkorrekciót
jelenítettünk meg. Az alapdíjakra eső növekedés átszámítása során a mérőméret szerint
besorolt fogyasztási helyek számát, valamint ezek lakossági, hatósági és önkormányzati
szegmensek közti megoszlását figyelembe véve határoztuk meg a korrekció összegét
Ft/m3 –ben, társasági szinten egységesen. A díjkorrekció tartalmazza az előző évben, ilyen
címen meghatározott mértéket is.
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A 2012. évi fogyasztástól függő díjban figyelembe vett változatlan alapdíj miatti korrekció:

Önkormányzati díj:

1 .2

Ft/m3
Ft/m3

1 7 ,4 0
1 6 ,5 0
1 4 ,3 0

Lakossági díj:
Hatósági díj:

Ft/m3

Fogyasztástól függő vízdíj

A 2012. évi fogyasztástól függő díj felépítését tekintve a 2011. évi díjhoz képest nem
változott, ennek alapján az alábbi elemekből tevődik össze:
1. működési hányad [Ft/m3];
2. minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m3];
3. az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3];
4. tervezett nyereség [%].
1.2.1

A működési hányad meghatározása [Ft/m3]

A díjszabályzat értelmében a fogyasztástól függő díjak működési hányad elemének
meghatározásakor három díjkategóriát alkalmazunk. Ennek során érvényesül a vízdíjak
kialakításánál a szolidaritási elv.
Első lépésként elvégeztük a szerződésben részes települések kategória besorolását. Ennek
során megnéztük a 2008., a 2009. és a 2010. években – települési, illetve műszakilag
egységes rendszerenként –, hogy a helyi önköltségek hogyan viszonyulnak a Zrt. szintű
átlaghoz, majd a három év arányszámát átlagolva megállapítottuk az eltérés mértékét.
Az átlagtól -20 %-nál nagyobb mértékben eltérő településeket az I. („olcsó”), az átlagtól
±20 %-nál kisebb mértékben eltérő településeket a II. („közepes”), az átlagtól +20 %-nál
nagyobb mértékben eltérő településeket pedig a III. („drága”) díjkategóriába soroltuk.
Az Önök településén a vízdíj kategória besorolása a következő:
Település megnevezése:

2012. évi
kategória

II.

Gyomaendrőd
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A működési hányad 2012. évi emelési százalékának meghatározása a „Díjképzési Szabályzat”
értelmében az alábbi un. strukturált árindex alapján történt:

A 2011. évi működési díjhányad összegét felszorozva a 2012. évi strukturált árindex-el
kapjuk meg a 2012. évi vízdíj működési díjhányadát.
A II. kategóriájú vízdíjtól az I. kategóriájú vízdíj 10 %-al csökkentett, a III. kategóriájú vízdíj
pedig 10 %-al növelt mértékben tér el.

1.2.2

A minimum bérleti díj meghatározása az „Együttműködési szerződés” szerint

[Ft/m3]
A BMV Zrt. részvényeseinek „Együttműködési Szerződés”-e rendelkezik a minimum bérleti
díj nagyságáról. Ennek értelmében a minimum bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb a
szerződő felek körében az előző gazdasági évben érvényesült ágazati fajlagos teljes
önköltség 5%-ánál.
Ennek értelmében az ivóvíz ágazatra eső minimum bérleti díj összege 2012. évre a következő:

13,60 Ft/m3
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1.2.3

Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3]

Az önkormányzatok képviselő testülete, mint árhatóság, egyúttal a viziközmű vagyon
tulajdonosa bérleti díjas szerződéses viszony esetén, a Társaság díjjavaslatában megajánlott
minimum szintű bérleti díjon felül többlet bérleti díjat is megállapíthat. Mivel az
önkormányzati bérleti díj mértékének meghatározása minden településen az önkormányzat
testületi döntésének függvénye, jelen számításban ez a díjelem csak 0 Ft/m3 összegben vehető
figyelembe. Azonban célszerű legalább a 2011. évre kiajánlott önkormányzati (többlet) bérleti
díjat a 2012. évi struktúrált árindex-növekedési %-val (6,5 %) megnövelni. Így a 2012. évre
ajánlott mérték: 57,10 Ft/m3. Optimális mértékét minden településnél a rekonstrukciós
munkák éves költségéhez igazodóan célszerű meghatározni.
Jelen díjkiajánlásunkhoz csatoltuk a település vízi-közművein az összes, általunk ismert, és
szerintünk 2012. évben indokolt rekonstrukciós munkákat tartalmazó összefoglaló táblázatot
árbecsléssel ellátva, mely segítheti Önöket a 2012. évi többlet bérleti díj optimális mértékének
meghatározásában.
1.2.4

A tervezett nyereség [%]

A tervezett nyereségszintet a Zrt. üzleti terve határozza meg. A díjak meghatározásánál
figyelembe vett nyereség százalék mértéke (5 %) az előző évekhez képest nem változott. A
díjakban képződő nyereség Társaságunk számára nem csak a klasszikusan nyereségből
megvalósítandó feladatokra (pl. az eszközállomány pótlásának forrása) kell, hogy fedezetet
nyújtson, hanem a nyereség biztosítja a forrást többek között a már szinte állandósuló
szolgáltatás csökkenés miatti bevételkiesés mérséklésére, az egyre növekvő kintlévőség
állomány behajtása során felmerülő költségek, valamint a nagyfogyasztói díjkedvezmény
kompenzálására is.
1.2.5

Magas értékesítési különbözet meghatározása

A 2012. évi vízdíjak számítása során – az előző évekhez hasonlóan - meghatározásra került az
településeken jelentkező értékesítési különbözet (értékesített és a hálózatba betáplált víz
különbözete).
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Amennyiben az adott település értékesítési különbözetének három éves átlaga 5 %-nál
magasabb a Zrt. átlagnál, úgy a díjkategória besorolásnál egy kategóriával magasabb
kategóriába kell sorolni a települést. A magas önköltségű – és emiatt elsődlegesen is a III.
kategóriába besorolt – települést a III-as kategóriát további 10 %-kal meghaladó, külön
kategóriába kell sorolni.
Az Önök településére vonatkozóan az értékesítési különbözet a társasági átlaghoz viszonyítva
az alábbiak szerint alakult:
2008. év - 2010. év átlaga
Település megnevezése

Értékesített
víz
mennyisége

Hálózatba
betermelt víz

[ m3 ]

Gyomaendrőd
Szerződésben részes települések összesen:

Értékesítési különbözet
mennyiség

százalék

[ m3 ]

[%]

493 470

595 684

102 214

82,84

11 093 801

14 743 936

3 650 135

75,24

5 %-nál nagyobb
negatív eltérés a
szerződésben
részes települések
átlagától

kisebb

A díjszabályzat átmeneti rendelkezéseket tárgyaló fejezete 6. pontja szerint a magas
értékesítési különbözet miatti szankcionális besorolást első alkalommal 2012. évben kell
alkalmazni. A Szabályzat azonban arról is rendelkezik (II. fejezet 3.1.2.3. pont), hogy a
magasabb díjkategóriába sorolást csak akkor kell végrehajtani, ha az átlagot meghaladó
értékesítési különbözet oka bizonyítható módon a hálózat elöregedéséből, a rekonstrukció
elmaradásából származik, valamint az Üzemeltető által javasolt rekonstrukciós tervet az
önkormányzat elutasítja, illetve nem kezdi el megvalósítani.
Ennek kapcsán valamennyi érintett önkormányzattal felvettük a kapcsolatot, keresve azokat a
rekonstrukciós megoldásokat, melyekkel az értékesítési különbözet csökkenthető, így
magasabb kategória besorolásra 2012. évre egyetlen településnél sem kerül sor.
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A fentiek alapján az Önök településén elfogadásra javasolt 2012. évi fogyasztástól függő
vízdíjak az alábbi elemekből tevődnek össze:

Kategória

2012. év

Szegmensek

Működési
hányad

Minimum
bérleti díj

Önkormányzati
bérleti díj

Tervezett
nyereség

[ Mh ]

[ Bm ]

[ Bö ]

[ Tny ]

[ Ft/ m3 ]

113,60
234,30
189,10

lakossági
hatósági

II.

önkormányzati

Változatlan
alapdíj
Fogyasztástól
miatti
függő díj
korrekció

[%]

13,60
13,60
13,60

0,00
0,00
0,00

[ Ft/ m3 ]

5,00
5,00
5,00

17,40
16,50
14,30

[ Ft/ m3 ]

151,00
276,80
227,10

Vízdíjak díjszabályzat szerinti képlete:
Df

=

(Mh

+

Bm

+

Bö)

x (1+ Tny)

ahol:
Df = fogyasztástól függő díj (Ft/m3);
Mh = működési hányad (Ft/m3);
Bm = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3);
Bö = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m3);
Tny = tervezett nyereség (Ft/m3) és ehhez adjuk még hozzá a
változatlan alapdíj miatti korrekciót (Ft/m3) és a Keresztfinanszírozás összegét (Ft/m3).

1.2.6

A nagyfogyasztói díjkedvezmény meghatározása

A Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonosainak 2009. október 15-én megtartott rendkívüli
közgyűlésén a 58/2009 (X.15.) sz. Közgyűlési határozat szerint a díjképzési szabályzat
IV. fejezetének (mely a nagyfogyasztók irányába alkalmazott víz- és csatornaszolgáltatási
díjakról rendelkezik) módosítására került sor.
Nagyfogyasztói díjkedvezmény 2010. január 1-től egyrészt önkormányzati, másrészt
Társasági hatáskörben érvényesíthető az alábbiak szerint:
Önkormányzati hatáskörben képezhető kedvezőbb fogyasztói díjak
A hatósági díjnál kedvezőbb fogyasztói díjat biztosíthat mind a víz-, mind pedig a
szennyvízágazat

terén

az

Önkormányzat

bármely

szegmensben

azzal,

hogy

az

„Együttműködési Szerződés” mellékletében foglalt díjképzési elvek alapján a Társaság által
évente kiajánlott szolgáltatási díjakat eltérítheti azon feltétel teljesülésével, hogy az eltérítés a
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település szintjén árbevétel kiesést a Társaságnak nem okozhat. Ezen feltétel teljesülését a
Társaság Felügyelő Bizottsága ellenőrzi.
Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói díjkedvezmény tényező
A Társaság a díjképzési eljárásban nagyfogyasztói díjkedvezmény tényezőt alkalmazhat az
alábbiak szerint.
A jelen kedvezmény hatálya alá tartozik a díjképzés szempontjából az a fogyasztó,
(továbbiakban: nagyfogyasztó) amelynek víz kontingens lekötése eléri, illetve meghaladja a
havi 1.000 m3-t és részére a szolgáltatás számlázása hatósági díjkategória alapján történik.
A nagyfogyasztók részére nagyfogyasztói díj képezhető az 1.000 m3/hó feletti igénybevételre
azon hónapokra, melyre a jelen szabályok szerinti feltételek teljesülnek, és a nagyfogyasztó
legalább az adott fogyasztás mértékéig kontingens lekötéssel is rendelkezik.
A nagyfogyasztói díjat eredményező kedvezmény sávos rendszerű, a havi lekötött kapacitás
és fogyasztás növekedésével sávonként (volumentartomány) növekvő. Alapelv a vízágazatnál,
hogy az önkormányzati kedvezmény nélkül számított legkedvezőbb volumentartományhoz
tartozó díjsáv mértéke sem lehet kedvezőbb az ágazati fajlagos teljes ráfordítás 10%-kal
növelt összegénél.
A volumentartományokat és a díjképzésben azokhoz kapcsolt kedvezmény-tényező mértékét
évenként az igazgatóság jogosult meghatározni, mely döntéséről köteles a településeket a
feléjük történő, következő évre vonatkozó díjkiajánlással egyidejűleg tájékoztatni.
A szolgáltatásban, adott volumentartományban érvényesülő nagyfogyasztói díj képzésének
képlete:

ND = AD – ÖE – TK
ND = Nettó nagyfogyasztói vízdíj az adott volumentartományban Ft/m3;
AD = A Társaság által díjelőterjesztésben megajánlott hatósági díj Ft/m3;
ÖE = Az önkormányzat által biztosított díjeltérítés Ft/m3-ben kifejezve;
TK = A Társaság által biztosított kedvezménytényező Ft/m3-ben kifejezve.

A Társaság által biztosított kedvezménytényezőt a díjban nem lehet érvényesíteni,
amennyiben az önkormányzat által alkalmazott díjeltérítés a kedvezményezett nagyfogyasztó
díjára árfelhajtó hatású.
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Mind az önkormányzat, mind pedig a Társaság által a díjképzési eljárásban kialakított
díjképzési kedvezményeket oly módon kell a szolgáltatásban ténylegesen érvényesíteni, hogy
azokat a fogyasztók részére meghirdetett díjakba be kell építeni.
Az éves vízdíjak közgazdasági tervezése során a nagyfogyasztói díjakra tekintettel kell az
ágazat üzleti számítását elkészíteni.
A 2012. évi vízdíjaknál a Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói
díjkedvezmény sávhatárait és a hozzá kapcsolódó kedvezmények mértékét az
Igazgatóság a 2011. évi szinthez képest nem módosította.

Megjegyzés: * >> Itt kell azonban felhívnunk ismételten a figyelmet a nagyfogyasztói
díjkedvezmény azon korlátjára miszerint „a legkedvezőbb volumen tartományhoz tartozó
díjsáv mértéke sem lehet kedvezőbb az ágazati fajlagos teljes ráfordítás 10 %-kal növelt
összegénél”.
Ez 2012. évre a számítások alapján azt jelenti, hogy a III. díjkategóriába tartozó vízdíj
hatósági díja 305,30 Ft/m3, az ágazati fajlagos teljes ráfordítás 10 %-kal növelt összege
252,89 Ft/m3 (különbség: 52,41 Ft/m3), így a legmagasabb engedménysávhoz tartozó
40 Ft/m3 engedmény mérték megadható. A Társasági hatáskörben érvényesíthető
nagyfogyasztói díjkedvezményt Társaságunk a működési díjhányad, illetve a nyereséghányad
terhére érvényesíti.
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2.,

A csatornadíjak felépítése, az egyes díjelemek meghatározása

A 2012. év a negyedik év, mely során Társaságunk a csatornadíjak kialakításánál a
„Díjképzési Szabályzat” értelmében a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős
– azaz fogyasztástól függő – díjrendszert alkalmaz.
A 2012. évi szennyvízdíjak meghatározását jelentősen befolyásolja, hogy erre az évre teljesen
megszűnik a települések közötti szolidaritás a szennyvízágazatban. Minden település a
szennyvízdíjában már teljes egészében a saját előző zárt évi (2010. évi) szennyvízágazati
fajlagos ráfordítását téríti meg.
A 2012. évi csatornaszolgáltatási díjak meghatározásánál a 2010. évi korrigált
szennyvízágazati, illetve települési költségekből kell kiindulni.

2 .1

Fogyasztástól függő csatornadíj

A fogyasztástól függő díj felépítését tekintve az alábbi elemekből tevődik össze:
1. működési hányad [Ft/m3];
2. minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m3];
3. az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3];
4. tervezett nyereség [%].

2.1.1

A működési hányad meghatározása [Ft/m3]

A működési hányad kiszámításához első lépésként a 2010. évi települési szennyvíz
önköltségből levontuk a 2010. évi szennyvízre elszámolt közművagyon bérleti díját. Ezután a
korrigált értéket felszorozva a vízdíjak képzésénél már kiszámított strukturált árindex-el
kaptuk meg a 2012. évi csatornadíj működési díjhányadát.
2.1.2

A minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m3]

A minimum bérleti díj számítása a vízdíjaknál már tárgyalt módon történt, azzal, hogy ebben
az esetben a szennyvízágazat fajlagos teljes önköltsége 5%-ának egy m3-re vetített összegét
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VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT
2012. év
vettük figyelembe. Ennek értelmében a szennyvíz-ágazatra eső minimum bérleti díj összege
2012. évre:

14,70 Ft/m3

2.1.3

Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3]

Az önkormányzati bérleti díj mértéke jelenleg a csatornadíjaknál is ismeretlen. Azonban
hasonlóan a vízdíjaknál tárgyaltaknál célszerű legalább, a települések többsége által
3
2011. évben elfogadott díjak (53,60 Ft/m ) 2012. évi struktúrált árindex-növekedési %-val

növelt (6,5 %) szintjén (57,10 Ft/m3) tartani ezt a díjelemet. Optimális mértéke
településenként itt is a rekonstrukciós munkák éves költségéhez igazodóan határozható meg.
Jelen díjkiajánlásunkhoz csatoltuk a település csatorna-közművein az összes, általunk ismert,
és szerintünk 2012. évben indokolt rekonstrukciós munkákat tartalmazó, összefoglaló
táblázatot árbecsléssel ellátva, mely segítheti Önöket a 2012. évi csatornadíjakba beépítendő
többlet bérleti díj optimális mértékének meghatározásában.
2.1.4

Tervezett nyereség [%]

A tervezett nyereségszint a csatornadíjaknál 2012. évben is 5 %, a vízdíjaknál már részletesen
kifejtett okok következtében.
A fentiek alapján az Önök településén elfogadásra javasolt 2012. évi fogyasztástól függő
csatornadíjak az alábbi elemekből tevődnek össze:

2012. év

Szegmensek

Működési
hányad

Minimum
bérleti díj

Önkormányzati
bérleti díj

Tervezett
nyereség

[ Mh ]

[ Bm ]

[ Bö ]

[ Tny ]

[ Ft/ m3 ]

lakossági
hatósági
önkormányzati

340,59
340,59
340,59

[%]

14,70
14,70
14,70
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0,00
0,00
0,00

5,00
5,00
5,00

Fogyasztástól
függő díj

[ Ft/ m3 ]

373,10
373,10
373,10

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT
2012. év
Csatornadíjak díjszabályzat szerinti képlete:
Df

=

(Mh

+

Bm

+

Bö)

x (1+ Tny)

ahol:
Df = fogyasztástól függő díj (Ft/m3);
Mh = működési hányad (Ft/m3);
Bm = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3);
Bö = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m3);
Tny = tervezett nyereség (Ft/m3).

A kiszámított 2012. évi csatornadíjak – mivel a települési önköltségek alapján kerültek
meghatározásra – nem tartalmaznak szegmensenkénti (lakossági, hatósági, önkormányzati)
megosztást, mint a vízdíjak. Természetesen a tulajdonos önkormányzatok ezzel a lehetőséggel
a csatornadíjak megállapítása során is élhetnek, azonban a díjszabályzat értelmében az
eltérítést oly módon kell az egyes szegmensek között meghatározni, hogy a mindenkori
cégszinten tervezett települési éves szennyvíz árbevétel ne sérüljön.
Amennyiben Önök élni kívánnak a csatornadíjak közötti szegmentálás lehetőségével –
az előző évek bevált gyakorlatnak megfelelően – kérjük, vegyék igénybe a Társaság
honlapján lévő „szennyvizes” segédtáblánkat, melynek 1. pontja lehetőséget nyújt a
díjak oly módon történő megosztására lakossági, hatósági és önkormányzati szegmens
között, hogy a díjszabályzat elvei ne sérüljenek.
Továbbá segítségül szolgál még a táblázat 2. pontja, ahol lehetőség van az
önkormányzati többlet bérleti díj 2012. évi csatornadíjba történő szegmensenkénti
beépítésére!

Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak

ezn5F8m

Jelszó:

2 .2

Szippantott szennyvíz-fogadás díja

A víz- és csatornadíjak megállapításához szorosan kapcsolódik a szippantott szennyvízfogadás díjának meghatározása. A szennyvíz-kezelési és tisztítási (fogadási) díját a
Szabályzat III. fejezet 2. pontja alapján a mindenkor érvényes hatósági csatornadíj
másfélszeresében javasoljuk meghatározni.
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VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT
2012. év

„ ÖSSZEFOGLALÓ ”
Összefoglalva a fentieket, a következő díjakat ajánljuk ki 2012. évre:
Alapdíjak:
Lakossági

Nem
lakossági

13 - 20 mm

13 – 20 mm

Lakossági és nem lakossági
25 - 40 mm

50 - 80 mm

100 - 200 mm

[ Ft/darab/hó ]

520

787

5 560

16 210

26 400

Víz- és csatornadíjak (Többlet bérleti díj nélkül):
2012. év
Szegmensek

Vízdíjak

Csatornadíjak

[ Ft/ m3 ]

[ Ft/ m3 ]

lakossági

151,00

373,10

hatósági

276,80

373,10

önkormányzati

227,10

373,10

A javaslatban szereplő valamennyi díj ÁFA nélkül értendő!!!

Itt újból felhívjuk figyelmüket, hogy lehetőségük van önkormányzati többlet bérleti díjat
beépíteni a víz- és csatornadíjakba, valamint szegmentálni az egytényezősként kiajánlott
csatornadíjakat! Azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy a többlet bérleti díjakat (a
szabályzatban meghatározott díjképlet alapján) nyereséghányad terheli, így ezzel együtt kell
megnövelni, illetve rendeletbe foglalni a kiajánlott díjakat!
A segédtábla elérési útvonala:
Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak
Jelszó:

ezn5F8m

Személyes segítséggel az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésükre:

Szabó Beáta Közgazdasági osztályvezető-helyettes;  66/523-200/1106 mellék
A Képviselő-testület által elfogadott díjakat kérjük önkormányzati rendeletbe, illetve
kétoldalú megállapodásba foglalni!
- 16 -

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

Víztározó felújítása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vízművek Zrt 2011. évi rekonstrukciós terve a márciusi bizottsági ülésre beterjesztésre került, a Képviselő-testület
kis módosítással áprilisban fogadta el a 240/2011.(IV.28.) Gye. Kt. határozattal az alábbiak szerint:
Az 500 m3 -es vasbeton víztározó felújítása:
17.672.538,- Ft
Szennyvíztisztító telep – tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása: 2.400.000,- Ft
A víztározó felújításának kivitelezési munkái során a Vízművek Zrt bejelentette, hogy a tározó vasbeton felületén a
palást felület a tisztításkor folt szerűen több helyen levált, így a betonacélok a felszínre kerültek, mely pótmunkát
okoz. A munkák díját 1 052 710,- Ft + Áfában határozták meg. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság szóbeli tájékoztatást kapott a problémáról, véleményüket figyelembe véve kértük a
kivitelezőt, hogy az átalányáron szerződött munka keretén belül végezze a szükséges munkákat, ne külön
díjazásért.
Októberben ismét megkereste az önkormányzatot a Vízművek Zrt, és megküldte a pótmunkára vonatkozó
szerződését. A levelüket mellékeljük.
A Felszín feletti víztározó felújítási munkái kivitelezése során jelentkező régi kivitelezői hibák kijavítására vonatkozó
munkák miatt kell elvégezni a nem betervezett munkát. Az augusztusi szemle után kértük a szolgáltatót, hogy a
tároló külső homlokzat javításánál jelentkező munkák költsége ne a rekonstrukciós többlet bérleti díj terhére kerüljön
elszámolásra.
Az augusztus 29-én érkezett megkeresésükben a munka díját 1.052.710,- Ft+ Áfa összegben határozták meg. Az
október 17-én kelt levelükkel megküldött vállalkozási szerződés 1.508.399,-Ft + Áfa összegről szól. Kértem ennek
magyarázatát a Vízművektől.
A rekonstrukciós többlet bérleti díj felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Tájékoztattam a Vízművek Zrt-t, hogy a
novemberi testületi ülésre kerül előterjesztésre a tárgyi munkával kapcsolatos szerződésük, és a munka költségei
fedezetének meghatározása.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi
rekonstrukciós alapból nem biztosítson fedezetet a víztározó
kivitelezésekor felmerült többlet munkákaira

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi
rekonstrukciós alapból nem biztosítson fedezetet a víztározó
kivitelezésekor felmerült többlet munkákaira

Döntési javaslat
"Víztározó felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
40

Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a víztározó munkáról készült
költségvetést, a nettó 1.508.399,- Ft költségű munkákra vonatkozó szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert. A munka fedezete a 2011- évi fel nem használt rekonstrukciós alap.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi rekonstrukciós alapból nem kívánja
fedezni a víztározó kivitelezésekor felmerült többlet munkákat. Az 1.508.399,- Ft + Áfa összegű munkák
fedezetéül a fel nem használt 2011. évi minimum bérleti díjakat jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az egészségügyi-háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet megoldására
javaslat elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület októberi testületi ülésén ad-hoc bizottságot hozott létre a háziorvosi alapellátás területén
kialakult helyzet megoldásához. Az ad-hoc bizottság két alkalommal is ülésezett. Dr. Torma Éva az ad-hoc bizottság
véleményét és az azzal valamint az orvosi ellátással kapcsolatos adatokat jelen előterjesztéssel terjeszti a
Képviselő-testület elé, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
Az ad-hoc bizottság javaslata az alábbiakban foglalható össze:
„Háziorvosi körzet összevonására akkor kerülne sor, ha valamelyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az
önkormányzatra.”
A Bizottság javaslata 1800 lakosságszámú körzetek kialakítására irányul, a körzetek összevonásakor, rendezésekor
törekedni kell az 1800 lélekszámú körzetek kialakítására.
Az ad-hoc bizottság illetve dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony által összeállított anyag alapján kérem a
Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Az egészségügyi-háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet megoldására javaslat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzetre
reagálva, amennyiben valamelyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az önkormányzatra, akkor a betegellátást
körzetmódosítással, körzet összevonással biztosítja, tekintettel a csökkenő lakosságszámra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás háziorvosok kérelme
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás a Medicus Universalis Háziorvosi BT tulajdonosai 2011. augusztus 11. napján
írásban jelezték Önkormányzatunknak, hogy dr. Lizák Anna 2012. január 01. napján nyugdíjba vonul és nem kíván
tovább háziorvosi munkát végezni, Dr. Darvas Tamás háziorvosi munkáját több tényezőtől tették függővé.
Beadványukban vételre felajánlották a Rákóczi u. 29. szám alatti orvosi rendelőjüket, mely épületben két orvosi
rendelő és egy, egy szobás lakás található.
A beadvánnyal párhuzamosan Önkormányzatunk ad-hoc bizottságot hozott létre, melynek feladata az volt, hogy a
háziorvosi alapellátásban kialakult helyzetre megoldást találjon. Az ad-hoc bizottság javaslata az, hogy amennyiben
egy háziorvosi praxis visszaszáll az önkormányzatra, akkor a csökkenő lakosságszámra tekintettel a Képviselőtestület csökkentse a háziorvosi körzetek számát, rendezze vissza a 10 évvel ezelőtti állapotot, és kb. 1800 fős
körzeteket hozzon létre. A Bizottság javaslata alapján a témában a Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésén
dönt.
Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás 2011. október 25-én kelt levelükben megerősítették augusztusi jelzésüket,
mely szerint Dr. Lizák Anna 2012. január 01. napjával nyugdíjba vonul. Levelükben jelezték, hogy a helyettesítést Dr.
Darvas Tamás határozatlan ideig ellátja abban az esetben, ha az Önkormányzat a kiesett tb finanszírozást pótolja.
A vonatkozó szakmai jogszabályok alapján a működtetési jog jogosultját – a háziorvosi körzetben önálló orvosi
tevékenységét végző orvost - megilleti az a jog, hogy e működtetési jogot - praxisjogot elidegeníthesse. Az
elidegenítésre 6 hónapja van. Dr. Lizák Anna esetében ez a hat hónap 2012. január 01. napjával nyílik meg. (az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (6)-(8) bekezdése)
Amennyiben hat hónapot meghalódóan is helyettesítéssel oldják meg a körzet működését, akkor a tb finanszírozás
60 %-a illeti meg a működtetőt, mivel a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen háziorvosi körzetté válik. (a háziorvosi
működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan
vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet2. § b) ba) pontja
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet)
A 18/2000. (II.25.) kormány rendelet kimondja, hogy amennyiben a működtetési jog jogosultja a személyes
szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a helyettesítésről gondoskodnia kell. A
helyettesítést olyan orvos láthatja el, aki megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a tevékenység
gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.
A Medicus Bt. és Önkormányzatunk között megkötött szerződésben szintén az került rögzítésre, hogy a
helyettesítésről a vállalkozó háziorvosoknak kell gondoskodni.
Amennyiben eredménytelenül telik el a hat hónap - mely alatt a praxis elidegeníthető-, akkor a praxis visszaszáll az
önkormányzatra. Ebben az esetben, ha a Képviselő-testület úgy dönt a háziorvosi körzetek átalakításával,
csökkentésével is megoldható a betegek ellátása. Ez a döntés összhangban van/lesz Medicus Bt.-vel megkötött
szerződésben foglaltakkal, mely szerint az önkormányzat akkor veszi át műkötetésre a praxist, ha a betegek ellátása
más módon pl. körzetmódosítással nem módosítható.
Tekintettel a jogszabályi előírásokra és az Önkormányzat forráshiányos költségvetésére nem javaslom a
helyettesítéssel kapcsolatos finanszírozás önkormányzat általi kiegészítését.
A Medicus Bt. augusztusi levelében vételre ajánlotta fel a Rákóczi u. 29. szám alatti orvosi rendelőt. Polgármester Úr
szóban egyeztetett a háziorvosokkal és tájékoztatta őket arról, hogy a Hivatal elkészíti az épület értékbecslését,
ezzel párhuzamosan pedig megvizsgálja, hogy milyen költségvetéssel jár az, ha az Önkormányzat tulajdonában lévő
Fürst S. utcai épületben működtet három orvosi rendelőt, hiszen a körzetmódosítást követően három orvosi rendelő
kialakításáról kell gondoskodnia a testületnek.
A fenti számítások elvégzését követően a Képviselő-testület decemberi ülésén tud dönteni arról, hogy él-e a
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Rákóczi u. 29. szám alatti orvosi rendelő megvásárlásával vagy sem.
1. döntési javaslat
"Dr. Lizák Anna háziorvos helyettesítésének finanszírozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicus Universalis Háziorvosi BT kérelmét
elutasítja, nem egészíti ki a háziorvosi területi ellátási kötelezettségéből adódó helyettesítés OEP finanszírozását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. sz. alatti ingatlan megvásárlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicus Universalis Háziorvosi BT tulajdonában lévő
Rákóczi u. 29. szám alatti épület megvásárlásáról a vásárlást megalapozó szakmai és pénzügyi számításokat
követően a 2011. december 22-i ülésén dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 22.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területével kapcsolatos döntés
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2011. november 2-án kelt levelében (hivatalunkhoz 2011. november 08án érkezett) arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Kátai Gábor Kórház főigazgatója ellátási területeket érintő
beadvánnyal fordult a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz. A beadvány alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
vizsgálja Ecsegfalva Község járóbeteg szakellátásának helyzetét. Jelenleg Ecsegfalva járóbeteg szakellátása
részben a Pándy Kálmán Kórház (Gyula), részben a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területéhez tartozik.
Ecsegfalva Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy a település a Kátai Gábor Kórház ellátási területéhez
tartozzon, mivel a lakosok többnyire a Karcagon nyújtott ellátást veszik igénybe.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B
§ (3) bekezdése alapján felkérte Önkormányzatunkat, hogy a felszólításuk közlésétől számított 30 napon belül
kössünk megállapodást a Karcagi Városi Önkormányzattal az ellátási terület módosításáról.
Fenti jogszabályhely az alábbiakról rendelkezik:
„(3) Amennyiben az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása ellátási
érdekből szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatók
fenntartóit/tulajdonosait az ellátási terület (1) bekezdésben foglaltak szerinti módosítására. Ha a
fenntartók/tulajdonosok a felhívástól számított 30 napon belül nem állapodnak meg az ellátási terület módosításáról,
és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyosan veszélyeztetné, az egészségügyi államigazgatási szerv
a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül módosíthatja az
ellátási területet.”
Fenti jogszabályhely ellátási érdekre hivatkozik, azonban Önkormányzatunk felé sem Ecsegfalva Község
Önkormányzata sem az illetékes egészségügyi szakigazgatási szerv nem jelezte az ellátás hiányosságát, sérelmét.
Fent leírtakra tekintettel, valamint egyeztetve a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosával, dr. Torma Éva
főorvos asszonnyal, azt javasoljuk a Képviselő-testület számára, hogy ne kössön megállapodást az ellátási terület
módosításáról, nyilvánítsa ki, hogy nem kívánja a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területét csökkenteni,
hiszen az intézmény változatlanul magas szakmai színvonalon biztosítja a járóbeteg szakellátást valamennyi
szakrendelés területén.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területével kapcsolatos döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartója az
intézmény ellátási területét nem kívánja módosítani, a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területén változatlanul
magas szakmai színvonalon biztosítja a járóbeteg szakellátást valamennyi szakrendelés területén.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
2011. évi tevékenységéről, valamint az intézményi SZMSZ módosításának
elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető
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 az 536/2010. (XII. 23.) számú határozata
alapján elfogadta a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény éves beszámolójának
formai és tartalmi szempontrendszerét, melyet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 78. §-a alapján az alábbiak szerint határozott meg:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatás
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként a
·
Katona József Művelődési Központ által ellátott
·
Tourinform Iroda – fesztiválok, városi rendezvények szervezése – által ellátott
·
Városi újság kiadási tevékenységével kapcsolatos
·
Népház – Kistérségi Konferenciateremhez kapcsolódó
·
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum által ellátott
·
Gyomai Táj és Alkotóház által ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybevevők számának alakulása az előző évhez viszonyítva
III.
Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
IV.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
V.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
VI.
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VII
Az adott évben benyújtott pályázatok
VIII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
IX.
Tervek
Dr. Szonda István intézményvezető elkészítette az intézmény szakmai beszámolóját szakfeladatonként, melyet F
Nagy Lajos irodavezető munkatárs kiegészített a Tourinform Iroda tekintetében.
Az Endrődi Közösségi Ház működtetését 2011. február 1. napjától, a 12/2011. (I.27.) Gye. Kt. határozat alapján, a
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény látja el, s ennek megfelelően az alapító okirat
is kiegészítésre került.
A változások szükségessé tették, hogy az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) is
átvezetésre kerüljenek a módosítások. Az intézmény vezetője elkészített a módosított SZMSZ-t(sárgával kiemelt
részek), s benyújtotta a fenntartóhoz jóváhagyásra.

A szakmai beszámolók, a módosított SZMSZ az előterjesztés mellékletében olvashatók.
Az alkalmazotti közösség megismerte az éves beszámolót és az SZMSZ módosítását. Az ülés jegyzőkönyvének
másolata a titkárságon megtekinthető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslat alapján
elfogadni.
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Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport tárgyalásra
javasolja az előterjesztést.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadást.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadást.

1. döntési javaslat
"Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi tevékenységéről,
valamint az intézményi SZMSZ módosításának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja dr. Szonda István intézményvezető által
átdolgozott Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évi tevékenységéről,
valamint az intézményi SZMSZ módosításának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István intézményvezető
beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2011. évben végzett
tevékenységéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9

Szakmai beszámoló a 2011-es évről

Készítette: Dr. Szonda István intézményvezető

1. Bevezető, helyzetelemzés:
Intézményünk 2009. év februárjában indult el lassú átalakulási pályáján, amikor a Katona
József

Művelődési

Központ

üzemeltetését

az

Önkormányzat,

újra

saját

intézményrendszerében kívánta működtetni. Az első lépéssel a Katona József Művelődési
Központot és az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt vonták össze. A megalakult
részben önálló intézmény Katona József Művelődési Központ és Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény elnevezéssel kezdett el működni.
A közművelődési és közgyűjteményi feladatok egy intézményben való összpontosítása annak
a koncepciónak vált első lépésévé, amely Gyomaendrődön egy olyan szervezet (intézmény)
megalkotását tűzte ki célul, ami egységében működteti a város közművelődési,
közgyűjteményi, turisztikai és városmarketing szolgáltatásait.
A feladatok összevonása 2010-ben folytatódott, amikor a városi Tourinform Irodát
intézményünkbe integrálták. A három telephelyen működő szervezet három fő szakfeladat
csoportosításban dolgozik. A Tourinform Iroda beolvadásával a városi rendezvények
szervezése is növelte az ellátandó feladatok körét. Ebben az évben a meglévő szakmai
munkakörökben nem történt változás, csupán a közművelődési feladatellátás szakmai
állományát növeltük egy fővel. A turisztikai csoportban 2 fő, a közművelődési
feladatellátásban 3 fő, a közgyűjteményi csoportban 2 fő látta el a szolgáltatás biztosítását. A
szakmai és a karbantartási munkálatokban segítséget nyújtott még két fő nyolc órás
közfoglalkoztatása is.
A szakfeladatok átértelmezését indítottam el, melyben az eddig megszokott szakmai szemlélet
megújítását, a modern és haladó szolgáltatási rendszer kiépítését céloztam meg. Mint minden
új törekvés kezdetben a dolgozók és a fenntartó részéről is bizalmatlan helyzeteket teremtett.
A strukturális átszervezési javaslataim, pedig teljes ellenállásba ütköztek, mind a képviselő1

testület, mind a dolgozók részéről. Sajnos az elodázott döntések eredményeként valamint a
súlyos gazdasági regresszió hatása miatt takarékossági és likvidálási, feladat-összevonási
lépéseket kellett végrehajtani.
A 2011-es költségvetési rendelet az intézményünk életében minimalizálta a költségvetési
tételeket és elindította a költségracionalizáló döntések megvalósítását. A folyamatot és a
takarékosságot hátráltatta, hogy ezeket a döntéseket csak 2011. februári határozatban
engedélyezték, mely a Tourinform Iroda esetében többletköltségeket eredményezett. A
telephely módosítás és a két fő leépítés végrehajtása csak május-június hónapban teljesült.
Hasonló költségnövelő intézkedés volt a Hírmondó újság költségvetésének visszamenőleges
elvonása akkor, amikor már négy szám megjelent.
A 2011-es év egyéb meglepetéseket is hozott, hiszen váratlanul intézményünkhöz csatolták a
Közösségi Házat, melyet január1-től működtetnünk kellett. A korábban a Templárius
Alapítvány által működtetett intézmény átadása nem várt problémahalmaz átvételét is
jelentette. A rendezetlen anyagi, eszköz- és szolgáltatási rendszer átdolgozását az év vége felé
tudtuk megvalósítani. A feladatnövelés eredményeként 1 fő közművelődési szakember és 1 fő
takarító státusszal sikerült növelni intézményünket.
A telephelyek közül a Gyomai táj- és Alkotóház működtetése, programajánlata negatív
előjelűvé vált. A korábbi évek programjainak csak egy harmadát tudtuk megvalósítani,
anyagilag, pedig a szükséges karbantartási munkálatokat finanszírozni.
Intézményünk a 2011-es évben is folyamatosan változott, mely a telephelyek módosulását, a
feladatellátás koncentrációját, a plusz feladatok növekedését eredményezte szemben azzal a
helyzettel, hogy szakmai létszámcsökkenést kellet végrehajtani.
Sok vitát keltett a képviselő-testületi üléseken a városi rendezvények és ünnepek
szervezésének feladatellátása, mely bizonytalan helyzetet teremtve munkánkat sok esetben
hátráltatta, munkakörülményeinket gyakran válságos állapotba helyezte.
A minimalizált rendezvényalap és az ünnepségekre fordítható költségvetés ellenére a Sajt- és
Túrófesztivál, a Halfőző Verseny, valamint a városi ünnepségek hozták a korábbi évek
színvonalát,

pedig

megvalósításában

harmadannyi

munkatársaim

volt

a

áldozatos

rendelkezésre
munkájára

volt

álló

pénzösszeg.

szükség,

akik

Ennek
gyakran

túlmunkával, plusz feladatok önként vállalásával dolgoztak. Munkájukat ezúton is
megköszönöm!
2

A telephelyeink épületállományának karbantartására az idén minimális erőt tudtunk
biztosítani. Az Endrődi Tájház utcai homlokzatának felújítását végeztük el, melyet a műemlék
védelmében kötelezően meg kellett oldanunk. A Gyomai- táj és Alkotóházon a meszelés és
udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak, megőrizve ezzel a műemléki védettségre
érdemes épületet. A Népház épületén az idén nem folytatódtak a felújítási munkálatok. Az
épület fűtés és világításrendszerén történtek apróbb a működést biztosító karbantartási
munkák. A Katona József Művelődési Központ épületének állapota mindannyiunk számára
ismert. A korábban el nem végzett folyamatos állagmegóvó intézkedések hiánya mind az
épület külső elemeiben, mind pedig a belső terekben nagyobb horderejű beruházásokat
sürgetnek. Az épület cserépfedése bizonyos oldalakon 60%-ban szétfagyott, gyártási hiba
miatt porlik. A legválságosabb helyzet az óvoda felőli oldalon van, ahol tulajdonképpen
minden második cserép cserére szorul.
Az épület, belső felújítása elsősorban az elektromos hálózat korszerűsítését, a padozat
javítását és az elavult fűtésrendszer cseréjét jelenti. A tavalyi évben már ki kellett cserélni az
egyik gázkazánt, amely közel egymilliós többletköltséget jelentett az intézményünknek. Az
épület korszerűsítését ütemeznünk kell, mivel ez nem egyszerre jelent nagy terhet a
költségvetésnek, illetve a pályázati források bevonása gyorsíthatja a folyamatot. 2012-ben az
épület óvoda felőli részén a cserépfedést ki kell cserélni, mely hozzávetőlegesen 2-2.5 millió
forintos költséget jelent.
A vázlatos helyzetelemzés végén összefoglalva elmondhatom, hogy a minimalizált
költségforrások és dolgozói létszámok ellenére sikerült megoldanunk a vállalt feladatainkat és
az esetleges eltérések az év elején elfogadott megvalósítási tervekhez mérten nem a szakmai
munkánk hibájából, hanem a gazdasági közeg regressziójából és a döntési mechanizmusok
lassúságából fakadtak.

2. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása:
Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Pénzeszköz átadás

Mód. ei.

Telj.

Mód. ei.

Telj

Mód. ei.

Telj.

16338

12147

4400

3013

15382

15428

0

0

3. Szolgáltatás:

3

3.1. A szervezetben bekövetkezett változások (alapító okirat, szervezeti és működési
szabályzat változásai:
A Közművelődési-Közgyűjteményi Turisztikai Szolgáltató Intézmény Egységes szerkezetbe
foglalt

alapító okiratát

Gyomaendrőd város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

12/2011.(I.27.) Kt. sz. határozat 2011. január 27. hatállyal hagyta jóvá. Alapító Okirat 2.
pontja érinti a változást, miszerint 2011. január 1-től az intézményhez került a Népház
földszinti része, az Endrődi Közösségi Ház, melyet korábban a Templárius Alapítvány
működtetett. Ennek alapján szükséges módosítani az intézmény SZMSZ-ének alábbi pontjait:
-

Telephelyei – Kistérségi konferencia terem és közösségi színtér helyett Népház

-

Az intézmény nyitva tartása

-

Kistérségi konferencia terem és közösségi színtér helyett Népház

-

KKTSZI tevékenysége és feladatai

3.2. Katona József Művelődési Központban működő civil és művészeti csoportok
rendezvényei és egyéb programok:
Civil szervezetek és művészeti csoportok:
- Gyomai Nőklub (kéthetente)
- Nyugdíjas Kertbarát Kör (havonta)
- Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
- Galaktika Baráti Kör (havonta)
- Szeretet Egyesület (havonta)
- MSZP (egyeztetett időpontban)
- Jóga (hetente)
- Aerobic (hetente kétszer)
- Zumba (hetente)
- Körösmenti Táncegyüttes (hetente)
- Rumba TSE (hetente háromszor)
- Kner TSE (hetente)
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Int. Néptánc tanszaka (hetente háromszor)
- Komédiás Kör (egyeztetett időpontban)
Vásárok, termékbemutatók: Január 1-től – október 15-ig: 74 alkalom (45 vásár, 29
termékbemutató)
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So

Rendező,

felelős

rs

személy

neve,

z.

elérhetősége

1.

Dátum

01.03.

Nap

hétfő

Rendezvény

Véradás

Vöröskereszt

66/282-

977
Nagyné Pintér Ágnes
70/933-82-82
2.

01.10.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

66/282-

977
3.

01.13.

csütörtök

Modell válogatás

4.

01.27.

csütörtök

Filharmónia hangverseny diákoknak

Nagy Krisztina

5.

01.28.

szombat

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület taggyűlése

Jenei Bálint

6.

02.05.

szombat

Sváb batyus bál

Német

Kisebbségi

Önkormányzat
Gschwindt Mónika
7.

02.06.

vasárnap

Vagyonőri tanfolyam megbeszélés

PRYOR
Orsz.Okt.Központ

8.

02.12.

szombat

Választási fórum

Nagyné Perjési Anikó

9.

02.14.

hétfő

Kis Bálint Ált. Isk. Valentin-napi rendezvénye

Ágostonné

Farkas

Mária
66/386-006
10.

02.21.

hétfő

Tanfolyam BOHNE Mezőgazd. Term. És Keresk. Kft.

Vas László
20/434-75-27

11.

02.23.

szerda

Városi Bélyegkör Gyomae. 916.sz.

Debreczeni Elekné

taggyűlése
12.

02.25.

péntek

Szűrővizsgálat - érvizsgálat

Kiss Lászlóné

13.

02.26.

szombat

Rumba TSE félévzáró táncbemutató

Megyeriné

Csapó

Ildikó 20/99-70-898
14.

03.01.

kedd

Filharmónia hangverseny diákoknak

Nagy Krisztina

15.

03.10.

csütörtök

Őszidő Nyugdíjas Klub nőnapi és március 15-i ebédje

Pap Jánosné 30/46505-80

16.

03.12.

szombat

Torzsászugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület taggyűlése

17.

03.17.

csütörtök

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet részközgyűlése

Szujó Zsolt 30/7474321

18.

03.17.

csütörtök

Előadás

Tóth Magdolna

19.

03.19.

szombat

SIKÉR torna

Hornok Lászéó

20.

03.22.

kedd

Szegedi Miniszínház gyermekelőadásai

KKTSZI

5

21.

04.05.

kedd

Bor, kolbász és pálinka verseny

Nyugdíjas

Kertbarát

Körrel

közös

rendezvény
22.

04.04.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

23.

04.11.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

24.

05.05.

csütörtök

Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttválasztó
rendezvénye

25.

05.07.

szombat

Mesevilág c. gyermekelőadás

Lakatos Roland

26.

05.07.

szombat

SIKÉR torna

Hornok László

27.

05.12.

csütörtök

Őszidő Nyugdíjas Klub anyák napi műsoros rendezvény

Pap Jánosné 30/46505-80

28.

05.18.

szerda

Kihívás napja városi rendezvény egyik helyszíne

Tóth Katalin
Polgárm.hiv.66/386122

29.

05.27.

péntek

Állásbörze

Munkaügyi Központ
Tímárné Búza Ilona

30.

05.28.

szombat

Kis B. Ált Isk. és Óvoda óvodai évzáró

Cserenyecz Éva

31.

05.28.

szombat

Galaktika Nap

Gál Imre

Erőss Diána előadása
32.

06.04.

szombat

SIKÉR torna

Hornok László

33.

06.06.

hétfő

Lakossági fórum

Nagyné Perjési Anikó

34.

06.08.

szerda

Komédiás Kör előadása

Hajdú László

35.

06.09.

csütörtök

A békéscsabai Bartók Béla Műv. Szakközépiskola műsora

Giricz Máténé

36.

06.16.

csütörtök

Városi Alapfokú Műv.okt. Intézmény évzáró gála

Hevesi-Nagy Anikó

37.

06.18.

szombat

Körösmenti Táncegyüttes évzáró

Weigert László

38.

06.19.

vasárnap

Rumba Tánc Sport Egyesület évzáró táncbemutató

Megyeriné

Csapó

Ildikó 20/99-70-898
39.

07.09.

szombat

Lakodalom

Varjú László 20/51988-48

40.

07.18.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

41.

07.25.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

42.

07.29.

péntek

Könyvbemutató

Hack Mária

Maléth: Gyoma evangélikus családkönyv
43.

08.12.

péntek

Ha én gazdag lennék

Sztanó Péter

Ref. egyház EMO Alapítvány
44.

08.15-26.

9 nap

Komédiás

Kör

színházi

előadása

termékbemutató

Hajdú László

résztvevőinek
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45.

08.18.

csütörtök

A szerelem nem válogat – vidám színjáték

Hornok Ernő

Ottawai Magyar Kórus színjátszói
46.

09.08.

csütörtök

Élet Másokért Egyesület jótékonysági vacsora

Vaszkó Sándorné
20/370-46-15

47.

09.10.

szombat

Szűrővizsgálat

Kiss Lászlóné

48.

09.17.

szombat

Békéscsabai Filharmonikus Zenekar koncertje

49.

09.23-25.

péntek-

(Szüreti) Őszi termésbemutató kiállítás

Nyugdíjas

vasárnap

Kertszépítési verseny díjátadása

Körrel

Kertbarát
közös

rendezvény
50.

09.24.

szombat

Szüreti Vacsora és Bál

Ádám József

51.

09.29.

csütörtök

Idősek világnapi műsoros ebéd

Őszidő Nyugdíjas Klub
Pap Jánosné 30/46505-80

52.

10.03.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

53.

10.06.

csütörtök

Előadás

Papp Lajos 20/318-7292

54.

10.10.

hétfő

Véradás

Vöröskereszt

55

10.26.

szerda

Közmeghallgatás

Polgármesteri Hivatal

11.04.

péntek

Turisztikai Fórum

Nagyné Perjési Anikó

11.05.

szombat

Kner TSE batyus bál

Jenei Éva

11.16.

szerda

Szegedi Miniszínház gyermekelőadásai (délelőtt, délután)

KKTSZI

11.26.

csütörtök

Szakközépiskolai művészeti fesztivál

Rudner Anett

Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény rendezvénye
12.03.

szombat

Nyugdíjas Kertbarát Kör évzáró ebéd

Nyugdíjas

Kertbarát

Kör

12.10.

szombat

Mikulás-napi kézműves játszóház

szombat

Karácsonyi koncert

KKTSZI

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán
Idősek karácsonya. (ÖNO) Térségi Szociális Gondozási

(ÖNO)

Központ Városi karácsonyi ünnepség

Szociális

Térségi
Gondozási

Központ
12.15.

csütörtök

Őszidő Nyugdíjas Klub karácsonyi ebéd

Pap Jánosné 30/46505-80

Polgármesteri Hivatal évzáró vacsora
12.21.

szerda

Mindenki Karácsonya

Timár Jánosné

3.3. A Népház épületében működő civil csoportok és rendezvények:
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- Barátság Nyugdíjas Klub (hetente)
- Cukorbetegek Klubja (havonta)
- Dob Kör (hetente)
- Egész-ség Kör (havonta)
- KDNP (havonta)
- I.sz. Gazdakör (kéthetente)
- Jóga (hetente)
- Vásárok, termékbemutatók:
(január 1-től október 15-ig): 37 alkalom [36 vásár, 1 termékbemutató]
Sor

Dátu

sz.

m

Nap

Helyszín

Rendezvény

Rendező, felelős
személy

neve,

elérhetősége
1.

01.23

vasárnap

Népház

Békés Megyei Méhész közgyűlés és szakmai nap

péntek

Népház

„Alkotó kezek” című kiállítás megnyitása

Dr. Szonda István

hétfő

Népház

Véradás

Vöröskereszt

02.22

kedd-

Népház

Tanfolyam BOHNE Mezőgazd. Term. és Keresk. Kft.

Vas László

-25

péntek

02.23

Szerda

Népház

Szegedi Miniszínház gyermekelőadása

KKTSZI

szombat

Népház

„Tüskevár” ifjúsági pályázati program – foglalkozás

Havelda Jánosné

.
2.

02.04
.

3.

02.21
.

4.

5.

20/434-75-27

.
6.

02.26
.

7.

03.05

gyermekeknek
szombat

Népház

.
8.

04.09

04.20

szombat

Népház

„Tüskevár” ifjúsági pályázati program – foglalkozás

05.07

szerda

Népház

Civil fórum – szarvasi kistérség

05.23

Mihálikné Kovács
Mária

szombat

Népház

.
11.

Havelda Jánosné

gyermekeknek

.
10.

Havelda Jánosné

gyermekeknek

.
9.

„Tüskevár” ifjúsági pályázati program – foglalkozás

„Tüskevár” ifjúsági pályázati program – foglalkozás

Havelda Jánosné

gyermekeknek
hétfő

Népház

Véradás

Vöröskereszt

péntek

Népház

Könyvbemutató:

Dr. Szonda István

.
12.

05.27

Sághy Gyula: Kulák Golgota
13.

05.27

péntek

Népház

A magyar agrárkérdés c. fórum

Dr. Szonda István
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.
14.

05.28

szombat

Népház

.
15.

06.11

„Tüskevár” ifjúsági pályázati program – foglalkozás
gyermekeknek

szombat

Népház

Szeretet Egyesület rendezvénye

.
16.

06.17

Havelda Jánosné

Pilczné

Szmola

Gabriella
péntek

Népház

Hallásvizsgálat

csütörtök

Népház

Ki mit utd? Térségi Szoc. Gond. Központ rendezvénye

Mraucsik Lajosné

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

szombat

Népház

Keresztelő (családi rendezvény)

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

szombat

Népház

Ha én gazdag lennék

Sztanó Péter

.
17.

06.23
.

18.

07.22
.

19.

07.29
.

20.

08.05
.

21.

08.06
.

22.

08.13
.

23.

08.13
.

24.

08.27

Ref. egyház EMO Alapítvány
szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

hétfő

Népház

Véradás

Vöröskereszt

péntek

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

.
25.

08.29
.

26.

09.02
.

27.

09.10

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

28.

09.16

péntek

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

.
29.

09.24

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

30.

09.30

péntek

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

péntek

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

szombat

Népház

EMGOLDEX előadás

Horváth Csaba

vasárnap

Népház

Ünnepi testületi ülés

Polgármesteri

.
31.

10.07
.

32.

10.15
.

33.

10.23

9

.

Hivatal

3.4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Az idei évben a muzeális gyűjtemény szakmai munkájának erősödése volt megfigyelhető. A
gyűjtemény katalogizálása és az egyes gyűjteményi egységek revíziója megtörtént. A raktári
kapacitásunk 80%-os kihasználtsággal bír. Az egyre szaporodó tárgyi és dokumentum anyag
szakszerű elhelyezése két év múlva a raktári kapacitás növelését igényli. Ezért már most el
kell gondolkoznunk azokon a lehetőségeken, hogy miként tudjuk növelni raktárunkat.
Muzeális

gyűjteményünkbe

került

Kállai

Ferenc

hagyatéka,

melyet

szaknyilvántartásba vettünk, és az anyagból időszaki kiállítást rendeztünk a Polgármesteri
Hivatalban.
Két kiadvány gondozását vállaltuk, mely helytörténeti szempontból fontos hiánypótló
művek. A Szerb család története című periodika gyomai helytörténeti forrás, míg a Céh,
ipartestület, szövetkezet endrődi néprajzi forrásközlő mű. A Céh, ipartestület.. című kiadvány
megjelenését 300 000 Ft-tal támogatta az NKA Múzeumi Kollégiuma.
A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének hallgatói múzeumi gyakorlatukat
töltötték az intézményünkben. A gyakorlati héten az imakönyvek gyűjtési módszereit, az
állagmegóvás és gyűjteményi kezelés módját, valamint a tárgyismeret elméleti és gyakorlati
kérdéseit taglaltuk.
Az Endrődi Tájház utcai homlokzatát felújítottuk, ugyanis az erősen kopott és
repedezett vakolatfelület károsította a műemléket. A vízvető cserépsor hiányain leszivárgó víz
erősen roncsolta az oszlopok és az előtornác vakolt részeit.
A tájház látogatottsága csökkent a tavalyi évhez képest, hiszen eddig 1125 fő kereste
fel a muzeális gyűjteményt.

Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény rendezvényei 2011-ben:
Sor

Dátum

Nap

Helyszín

Rendezvény

Rendező, felelős

sz.

személy

neve,

elérhetősége
1.

01.08.

szombat

Endrődi Tájház

Háromkirályjárás

Dr.

Szonda

István
2.

02.04.

péntek

Népház

„A paraszti polgárosodás tárgyi világa –

Dr.

majd a város több

Nemzeti

István

iskolájában

tájházakban” c. vándorkiállítás megnyitása

és

jelképek

a

magyarországi

Szonda

10

környező
településeken
3.

03.20.

vasárnap

Városháza

Könyvbemutató: A Szerb család története

Dr.

Szonda

István
4.

04.02.

5.

04.02.

6.

06.30.

szombat

szombat

csütörtök

Népház

Népház

Népház

Könyvbemutató:

Dr.

Céh – ipartestület - szövetkezet

István

VIII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi

Dr.

Konferencia

István

IV. Holló László Művésztelep zárókiállítása

Dr.

Szonda

Szonda

Szonda

István
7.

10.22.

szombat

Népház

Néprajzi konferencia – Jeles egyházi oktatók

Dr.

Szonda

István
8.

10.22.

9.

10.29.

szombat

szombat

Népház

Prof.

Városháza

Dr.

Tóth

Csaba

fotókiállításának

Dr.

megnyitója

István

Kállai Ferenc emlékkiállítás

Dr.

Szonda

Szonda

István
10.

szombat

Gyomai

Táj-és

Szent Márton-napi program

Alkotóház

Dr.

Szonda

István

3.5. Városi rendezvények, nemzeti ünnepek:
Intézményünk részt vállalt a városi rendezvények szervezésében és lebonyolításában,
valamint a nemzeti ünnepek megrendezésében. A sok vitát kiváltó rendezvényalap elosztása
sajnos ez év márciusában valósult meg. Ekkor a Sajt-és Túrófesztivál programja le volt
szervezve és a költségvetése már nem volt módosítható. A lecsökkent rendezvényalapból a
Halfőző Versenyre és a nemzeti ünnepekre szánt forrás összeszűkült. Ennek ellenére a 2011es év városi rendezvényeit és a nemzeti ünnep eseményeit igyekeztünk a korábbi évek
színvonalán megvalósítani. Ebben jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Halfőző
Verseny helyszínének megváltoztatása és a nemzeti ünnepek megvalósítását segítő városi
intézmények pozitív hozzáállása is.
Dátu

Nap

Helyszín

Rendezvény

m

Rendező, felelős
személy

neve,

elérhetősége
1

03.15.

kedd

Szabadság tér

Március 15. Nemzeti ünnep

KKTSZI

2

04.30.

szombat

Bethlen

XII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál

Molnár Borbála,

.

05.01.

vasárnap

udvara

X. Suttyomba Népzenei Fesztivál

KKTSZI

.
iskola

(LIDL mögött)
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3

05.28.

szombat

Öregszőlő

„A bogrács napja”. VIII. Paprikás krumpli főzőverseny

.

Gazdakör
KKTSZI
(közreműködő)

4

05.29.

vasárnap

.
5

Endrőd

Hősök Napja – városi ünnepség

KKTSZI

34.Cibere gyermeknap

Varga Mihály

Hősök tere
08.13.

szombat

Besenyszeg

.

KKTSZI
(közreműködő)

6

08.20.

szombat

Endrődi-liget

XII. Nemzetközi Halfőző Verseny

.
7

Molnár Borbála,
KKTSZI

10.23.

vasárnap

.

Endrőd

Okt.23. Nemzeti ünnep

KKTSZI

Hősök tere

3.6. Tourinform Iroda
A Tourinform Iroda képviselte városunkat az Utazás 2011. kiállításon, a FEHOVA országos
kiállításon, a békéscsabai Kolbászfesztiválon, Gyulán a Fesztiválok bemutatkozása című
bemutatón és más kisebb jelentőségű turisztikai rendezvényen.
Az iroda életében alapvető változások történtek. Az iroda működését biztosító két fő
státuszának leépítése megtörtént és feladat-összevonással a közművelődési státuszban lévő
munkatársunk látja el a turisztikai szervező feladatokat. Az iroda korábbi helyéről beköltözött
a Katona József Művelődési Központba. A korábbi bérlemény felmondásával jelentős
költséget tudunk megtakarítani. Az iroda nyitva tartását szezonálisra módosítottuk.
Természetesen a Tourinform Zrt. támogatásával és engedélyével végeztük el a
változtatásokat. A turisztikai és idegenforgalmi feladatok (tájékoztatás, szállásfoglalás,
üdülési csekk, kisebb ajándéktárgyak értékesítése stb.) mellett a városi rendezvényeken való
részvétel és közreműködés is az iroda feladatkörébe tartozott.
Igen jelentős szolgáltatás a jegyértékesítés, a nyári hónapokban mind a megyei, mind az
országos rendezvényekre sokan az irodán keresztül vásárolták meg a belépőjegyeket,
bérleteket.
Sor

Dátum

Helyszín

Rendezvény

Résztvevő

2011.március 1-7.

Budapest

Utazás kiállítás

Varga Zsófia

Budapest

18. FEHOVA kiállítás

Varga Zsófia

HUNGEXPO

(Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi

sz.
1.

HUNGEXPO
2.

2011.március 17-20.

kiállítás)
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3.

2011.október 28-31.

Békéscsaba

Kolbászfesztivál

F. Nagy Lajos

Városi
Sportcsarnok

3.7. Gyomaendrődi Hírmondó városi újság kiadói tevékenysége:
Az intézményünk adta ki a városi újságot, mely az idén a képviselő-testület határozata alapján
megszűnt. Mivel a határozat visszamenőleg vette el a lapkiadás költségvetését a megjelent
három nyomtatott szám és az egy online szám költségei plusz kiadási tételként jelentkezett
intézményünk költségvetésében.
Megjelent számok: januári, februári, márciusi nyomtatásban; áprilisi online változatban.
Augusztus 20-ra ünnepi különszámot jelentettünk meg melynek költségeit helyi vállalkozók
biztosították.
3.8. Létszámadatok:
A Katona József Művelődési Központban kb. 50 ezer ember fordult meg 9 hónap alatt / 55-60
ezer ember 1 év alatt
Állandó csoportok: létszám x alkalom x hét/hó (pl. VAMI néptánc csoport 20 fő x 3 x 9 hó =
540 belépés egy évben)
- Vásár: 100-500 fő alkalmanként
- Termékbemutató: 25-60 fő alkalmanként
- Előadás: 30-100 fő
- Lakodalom: 100-200 fő
- Nyugdíjas ebéd: 150-180 fő x 4 alkalom
- Bál: 100-180 fő
- Gyermekszínház: 250-300 fő/előadás
- Filharmónia: 100 fő alkalmanként
- Egyéb rendezvények: változó
- Ünnepségek: 100-300 fő/alkalom
- Fesztiválok: több ezer naponta
- Katona József Műv.: kb. 55-60 ezer fő/év
- Népház: kb. 6500-7000 fő/év
- Tájházak: 1125 fő/év

4. Szervezeti egységek finanszírozásának alakulása, saját bevételek
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A saját bevételek összege a Katona József Művelődési Központnál 70,23%-ban teljesült (az
összes bevétel 59,4%-a saját bevétel, 40,6% pedig ÁFA visszatérülésből származik)
A Tájháznál 64%-ban teljesült (az összes bevétel 62,4%-a saját bevétel, 37,6%-a ÁFA
visszatérülésből származik)
A Tourinform Irodánál 158,75%-ban teljesült (az összes bevétel 58,4%-a saját bevétel, 41,6%
pedig ÁFA visszatérülésből származik)

Telephely

Az összes bevétel

Az összes bevételből saját

Az összes bevételből

teljesülése

bevétel

ÁFA visszatérülés

70,23%

59,4%

40,6%

Tájház

64%

62,4%

37,6%

Tourinform Iroda

158,75%

58,4%

41,6%

Katona

József

Művelődési

Központ

4.1.Bérek és járulékaik
Az intézmény egészénél a bérek és a járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
Katona József Művelődési Központ
A személyi juttatások 58,31%-on, a hozzá kapcsolódó járulékok 54,58%-on teljesültek.
1 dolgozó 2011. június hónapban közös megegyezéssel távozott az intézményből, helyére új
dolgozó nem került felvételre.
Tájház
A személyi juttatások 76,26%-on teljesültek, a munkaadót terhelő járulékok pedig 74,38%-on
Tourinform Iroda
A személyi juttatások, és járulékainak teljesítése 915 E Ft-tal haladja meg a betervezett
előirányzatot. Ennek indoka, hogy a felmentett dolgozókat megillető juttatások egy bizonyos
részének visszaigénylésére az önkormányzat szeptember hónapban fog pályázatot benyújtani,
a befolyó bevétel ezt követően kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.
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4.2. Dologi kiadások
Katona József Művelődési Központ
A Katona József Művelődési Központ és a Népház kiadás teljesítése 70,88%, azaz időarányos
alatti.
Tájház
A tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy amennyiben megtörténik az NKAtól nyert támogatás előirányzatok közé való beépítése, a teljesítés abban az esetben is
meghaladja a 100%-ot. A magas teljesítés elsősorban a készletbeszerzéseknél mutatható ki. A
készletbeszerzéseken belül az egyéb készlet beszerzés (kiadványok) 770 E Ft-os teljesítést
mutat. A kiadványok értékesítéséből származó bevételből, illetve pályázatai támogatásból
kívánja biztosítani az intézmény a képződött kiadás forrásait. A tájháznál egy új
múzeumpedagógiai szolgáltatás (bútorfestés foglalkozás) került bevezetésre, melynek
alapanyag legyártása történt az egész szezonra tervezve, az ezzel kapcsolatos bevétel a
későbbiekben fog jelentkezni.
Tourinform Iroda
A Tourinform Iroda dologi kiadásai 88,83%-ban teljesültek. A fennmaradó keretből, illetve az
517 E Ft összegben képződött többletbevételből kell az intézménynek az év hátralevő
részében jelentkező kiadásokat finanszírozni. A Tourinform Iroda részt vett az Utazás 2011.
és a FEHOVA 2011.kiállításon, a két nagy rendezvénnyel kapcsolatosan több mint 500 E Ft
kiadása jelentkezett.
Gyomaendrődi Hírmondó
Az intézményhez tartozott az évközben (2011.áprilistól) megszűntetett lapkiadási feladat. A
megszűnésig 1.466 E Ft összegű kiadás jelentkezett és 895 E Ft összegű bevétel képződött. A
lapkiadás feladat 571 E Ft önkormányzati támogatást igényelt.

5. Személyi és tárgyi feltételek alakulása:
Az év folyamán történt változások:
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- 1 fő szülési szabadságon, helyette 1 fő szerződéssel került alkalmazásra (2011. január 1től dec.31-ig)
- 1 fő takarítónő (2011. január 1-től)
- 1 fő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt júniusban, álláshelye nem lett
betöltve
- 1 fő rendezvényszervező és turisztikai menedzser (2011. jan.1-től)
- 2 fő munkaviszonya megszűnt
- 1 fő fűtő és karbantartó 6 hónap időtartamra közmunkaprogramban foglalkoztatott
(2011. július 1-től dec.31-ig)

Aktuális helyzet:
- Tájház: 3 fő kinevezés határozatlan időre
- Művelődési Központ-Népház: 3 fő kinevezés határozatlan időre (ebből egy fő szülési
szabadságon van); 2 fő szerződés (2011. december 30-ig)
- Tourinform Iroda: 1 fő kinevezés határozatlan időre (gyakornoki ideje 2014. 01. 20-ig tart, e
napig vizsgát köteles tenni)

6. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása végezte az intézmény ellenőrzését a tárgyévben.
A 2009. 01. 01-től 2010. 12. 31-ig terjedő időszak átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálata megtörtént, a
vizsgálat eredményéről még nem kaptuk meg a jelentést.

7. Az adott évben benyújtott pályázatok:
- A Tájház 300 E Ft pályázati pénzeszközt nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól kiadvány
megjelentetésére. Az összeget a Céh – ipartestület – szövetkezet című kiadvány
megjelentetéséhez használta fel. (a pályázatot 2010-ben írták ki, a megvalósulás 2011-ben
volt)
- A Katona József Művelődési Központ az NKA-hoz nyújtott be pályázatot, közművelődési
pályázaton 250 E Ft támogatást nyert a Sajt-és Túrófesztivál második napján megrendezett
Suttyomba Népzenei Fesztivál lebonyolításához.
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A továbbiakban a TÁMOP-3.2.3./A-11/1 az „Építő közösségek” 3. ütem-a közművelődési
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási
formák szolgálatában című pályázat beadását tervezzük.

8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség:
Az intézmény sokoldalú feladataiból következően igen sok intézménnyel, szervezettel és
magánszeméllyel áll kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy városunk szinte valamennyi lakójával
kapcsolatba kerülünk, valamint az ide látogató turistákkal is.
A különféle programok megvalósulásában városunk valamennyi intézményével, civil
szervezetével együttműködünk. A különféle civil szervezetek, csoportok működését segítjük
(adott esetben gépelés, másolás, segítség program szervezésében és lebonyolításában,
reklámozás, stb.)
Együttműködünk a Turizmus Zrt-vel, a békéscsabai Turisztikai Egyesülettel és a szomszédos
települések turisztikai szolgáltatóival
Szorosan együttműködünk városunk oktatási intézményeivel, valamint több országos
felsőoktatási intézménnyel.
Szakmai együttműködés alakult ki a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyarországi
Tájházak Szövetségével
Együttműködünk a szomszédos települések közművelődési intézményeivel és a megyei
szervekkel (Ibsen Ház, Munkácsy Múzeum)
Szoros munkakapcsolatban dolgozunk az Artisjus jogvédő szervezettel
Jó kapcsolatokat ápolunk a médiák képviselőivel (helyi és regionális írott sajtó, elektronikus
média, Videokrónika, Körös TV, országos médiák: MTV1, Duna TV, Digi TV, stb.)

9. Tervek a jövő évre vonatkozóan:
Az intézményünk hatékonyabb működése érdekében a szakfeladatok szakmai színvonalát
emelnünk kell. Az egyes szakfeladatok ellátásához szükséges munkaerőstátusz minimumát
fokozatosan az optimálisra kell emelni. Az intézményegységek racionális működtetése
strukturális változtatásokat igényel, de ezeket a változtatásokat csak városi színtű
együttműködésben lehet megvalósítani.
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Az épületeink állaga változó. A legsürgősebb felújítási munkák a Katona József Művelődési
Központ épületében vannak. Az elektromos rendszer elavult, a fűtésrendszer korszerűtlen. Az
épület külső részei omladoznak, a tető több helyen beázik. A 2012-es évben az óvoda felőli
tetőrész felújítása sürgős feladat, ugyanis a cserép 60%-a porlik, szétfagyott. A munkák
elvégzésére 2-2.5 millió forintra lenne szükség.
A felújítások ütemezésével és pályázati források bevonásával 4-5 év alatt teljes korszerűsítés
hajtható végre a közművelődési intézményben.

Gyomaendrőd, 2011. október 30.

Dr. Szonda István
intézményvezető
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BESZÁMOLÓ A GYOMAENDRŐDI TOURINFORM IRODA 2011ES ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Tourinform Iroda – beszámoló
2011. április – 2011. augusztus 30.

A 2011-es évben a gyomaendrődi Tourinform Iroda működésében lényeges változások
történtek annak érdekében, hogy az iroda továbbra is el tudja látni a feladatát. Ezek a
módosítások az iroda helyszínét, az ott dolgozó alkalmazottak számát és személyét, és az
iroda nyitva tartását érintették!
2011. március 31.-ei képviselő testületi ülés keretében Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának képviselő testülete döntött arról, hogy a forráshiány és a jobb
kihasználtság érdekében, a Tourinform Irodát az Liget fürdő bejárata mellől (5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.), a Közművelődési –Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 9.) egyik irodahelyiségébe
költözteti, amely intézményhez az iroda már 2010 január 1-e óta is tartozott. Az átköltöztetés
mellett pedig döntés született arról is, hogy az irodavezetői és turisztikai referensi álláshelyet
végleges jelleggel megszüntetik. Az iroda 2011. június 1.-ei végleges átköltöztetéséig
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tovább vizsgálta, hogy milyen szükséges módosításokat
kell még meghoznia az iroda fenntartása érdekében. Mindezek alapján változtatták meg az
iroda egész éves nyitva tartását, a pusztán főszezonban való nappali nyitva tartásra.

Munkatársak:
- F Nagy Lajos
Intézményvezető:
- Dr. Szonda István
A továbbiakban havi bontásban szeretném bemutatni az iroda tevékenységét a megváltozott
körülményeknek megfelelően, a régi helyszíntől egészen az iroda átköltözéséig és egészen a
főszezon végéig.

2011. Április
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- Az irodai tevékenységemet 2011. április közepén kezdtem meg, amikor még az iroda
az eredeti helyén volt megtalálható. Az elődöm – Varga Zsófia – egy 2 hetes betanítás
keretében ismertette meg velem a Tourinform Iroda rendkívül szerteágazó
tevékenységét és legfontosabb feladatait. Röviden és tömören bemutatta az iroda
működésében igen fontos szerepet betöltő internetes weboldalakat (pl:
www.faliujsag.hu; www.itthon.hu stb.), elérhetőségeket, belépési kódokat és az egyes
oldalak töltésére vonatkozó előírásokat és szabályokat. Tájékoztatást adott azokról a
jelenlegi futó napi folyamatokról, amelyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni és
végezni (üdülési csekkek átvétel – közvetítése, NETA töltése stb.). Jelezte felém ebben
a két hétben, hogy bizonyos feladatok ellátása érdekében majd részt kell vennem
oktatásokon, amelyek részletesen bemutatják azok ellátását.
- Még az iroda munkám megkezdése előtti hetekben részt vettem egy turisztika jellegű
konferencián, Túrkevén, amelyet Dr. Szabó Zoltán Túrkeve polgármestere szervezett.
Meghívást kaptak erre a környező települések polgármesterei, jegyzői, aljegyző és
turisztikai munkatársai és az ottani Tourinformos kollégák is. A konferencia célja
elsősorban a környező települések közötti turisztikai jellegű összefogások és az erre
mutatkozó hajlandóság erősítését szolgálta. A prezentációk viszonylag rövidek és
lényegre törőek voltak. Az esemény fórum jelleget is öltött mivel a jelenlévők
kérdéseket tehettek föl az előadóknak. Összességében egy nagyon hasznos, építő
jellegű konferenciaként lehet hivatkozni erre az eseményre. Nagyon jól képet festett a
térség turisztikai adottságairól és lehetőségeiről és azok esetleges kapcsolódási
pontjairól.
- Az iroda feladatkörök átvétel utáni hetekben már egyedül folytattam az irodai munkát
és próbáltam a lehető legnagyobb mértékben átlátni és végezni a szükséges
feladatokat. Kezdetben a legtöbb időt a Tourinform Irodák számára igen fontos
faliújságon töltöttem, mivel az iroda és az egész Tourinform hálózat működéséről
szóló legfontosabb leírások, elérhetőségek, határidős feladatok itt voltak elérhetőek.
Mivel ekkor még a költözés előtt állt az iroda így nagyon fontos volt, hogy
megismerjem, hogy pontosan milyen előírások vonatkoznak az iroda kialakítására és
berendezéseire. Ebből kifolyólag behatóan tanulmányoztam az ezeket a leírásokat
magába foglaló névhasználati kézikönyvet.
- A Magyar Turizmus Zrt.-vel folytattam többszöri telefonos egyeztetést és e-mail-es
levélváltást az iroda költöztetésével kapcsolatos feltételekről, és azokról az
előírásokról, amelynek az új irodahelyiségnek meg kellett megfelelnie. A békéscsabai
kollégák is sokat segítettek tanácsaikkal és változtatási javaslataikkal!
- A május 1.-ei XIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál közeledtével engem is
fokozatosan bevontak a szervezési feladatokba a K.K.T.SZ.I-ban dolgozó kollégáim. A
szervezési feladatok több részre voltak szétbontva, amelyből és a sajt és túró féléket
zsűriző bizottságok tagjainak felkérését és az azokkal való kapcsolattartást és
tájékoztatásukat kaptam feladatként. Össze kellett állítanom a szükséges értékelő
lapokat, nevezési listákat stb. Ill. biztosítanom kellett a zsűri számára a megfelelő
helyiséget és szükséges eszközöket, amelyekről a többszöri telfonos egyeztetés során
szereztem tudomást.
- Ezen feladatok mellett pedig végeztem a szükséges napi általános információ nyújtást,
üdülési csekkek átvételét, emléktárgyak értékesítését, az aktuális rendezvények
népszerűsítését, plakátjainak jól látható helyre való kihelyezését.
2011. május:
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- 2011. április 30.-án és május 1-én zajlott le a két napos XIII. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál. A rendezvény lebonyolításában való részvétel miatt a 30.-ai szombati
napon az iroda zárva tartott. Végeztem a zsűrizéshez kötődő feladataimat, irányítottam
a sajt és túró minták begyűjtését végző hostessek-et, közreműködtem a végső
eredmény hirdetésnél stb. A rendezvény végeztével a rendezvény helyszínén történő
bontásban és eredeti állapotának visszaállításában is részt vettem.
- Folytattam az iroda költöztetésével kapcsolatos feladatok telefonos, e-mail-es intézését.
Felvettem a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel (Hungary Card, interticket, Nemzeti
Üdülés Szolgálat stb.), akiknek valamilyen termékét vagy szolgáltatását bizományosi
szerződés keretében értékesítettük, vagy bármilyen jellegű kapcsolatban voltunk velük.
Előre tájékoztattam őket a várható irodai cím, elérhetőségek és személyi
változtatásokról.
Felvettem a kapcsolatot a Logisztikai Központtal hogy a költözés után, a külső
megjelenéshez szükséges Tourinformos matricákat megrendeljem.
- Bejelentkeztem az MT Zrt.-nél a NETA adatbázis kezelését bemutató oktatásra,
amelyen való részvétel alapvető fontosságú volt a rendszer használatához. Ezen a
képzésen május 3.-án vettem részt, ami miatt aznap iroda zárva tartott. Itt egy átfogó
bemutatót kaptam a rendszer használatáról, töltéséről, az adatok kinyeréséről.
- Mivel érvényes szerződése volt az irodának az Interticket-el viszont én nem értettem a
program használatához, fontossá vált, hogy bejelentkezzek oda is egy oktatásra. Erre a
képzésre május 9.-én került sor Budapesten. Bemutatásra került a jegyértékesítő
program, a különféle jegypapírok, azok elszámolása és magának a jegyértékesítésnek a
folyamata.
- Még ugyanezen a héten kötelezően részt vettem a minden évben megrendezésre kerülő
tavaszi Tourinform konferencián, ahol részletes előadásokat halhattam Horváth
Gergely MT Zrt. vezérigazgatójától, Dr. Nemes Andreától (a SZÉP kártyára
vonatkozóan), Dr. Bocsi Andreától és zárásként Kertész Krisztinától azzal
kapcsolatban, hogy ”Miért is jó a Tourinform-nak lenni”. Számomra ez a legutolsó
előadás volt a legérdekesebb mivel még viszonylag nem régóta dolgoztam a
Tourinform kötelékében, így sok, számomra nagyon hasznos információt, hallottam az
iroda működésére vonatkozóan, az előnyökről és hátrányokról, a különféle ellenőrzési
módokról stb.
- Megkezdtem az első határidős (június 20.-a) NETA töltési feladathoz szükséges
kérdőívek kiküldést az érintett szolgáltatók (vendéglátó egységek és gyógy wellness
fürdők) részére, mely folyamat során belefutottam pár problémába. A többség, akinek
érdeke volt az adatok frissítése és olvasta a körlevelemet azok viszonylag időben
visszaküldték a kitöltött kérdőíveket így velük nem volt probléma. Viszont sajnos
voltak olyanok is, akik nem könnyítették meg az iroda munkáját és többszöri
értesítésre se voltak hajlandóak kitölteni a kérdőívet, de akadtak olyanok is akik nagy
érdektelenséget tanúsítottak az egész iránt. Ebből hamar leszűrtem, hogy bármilyen
adatot is kell majd frissíteni a jövőben az nem lesz egy egyszerű feladat!
- Minden év májusának a végén megrendezésre kerül a gyomaendrődi Bogrács Napi
paprikás krumpli főzőverseny, amelynek szervezésébe is besegítettem a kollégáknak
elsősorban az eseménnyel kapcsolatos általános információk, a végleges programterv
megfelelő internetes oldalakra, NETA-ba, és Gyomaendrőd város honlapjára való
feltöltésében, érdeklődők tájékoztatásában és magának a rendezvénynek a
lebonyolításában és rendezvény végeztével a helyszín elbontásában stb.
- Május 29.-én került sor a Hősök Napi megemlékezésre, amely során a két világháború
és az 1956-os forradalom áldozatairól emlékeztek meg a koszorúzáson résztvevők. Az
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ünnepség megszervezésében, a helyszín előkészítésében és magában az ünnepség
lebonyolításában vettem részt az egyik kollégámmal.
- Májusban több televíziós stáb is megfordult Gyomaendrődön, amelyek különféle
turisztikai műsorokba készítettek rövid, néhány perces, narráció nélküli bemutatkozó
anyagot. Általában legalább egyszer bejöttek érdeklődni a legfontosabb látnivalókról,
nevezetességekről, amelyekről érdemes felvételt készíteni.
- Folytattam a NETA-ban az aktuális és a közel jövőben aktuálissá váló helyi
rendezvényeink adatainak felvitelét, esetleges tavalyi adatok frissítését. Körlevelekben
küldtem körbe a Békés megyei irodáknak a már végleges programokat azok
népszerűsítése céljából.
- Május 26-tól egészen május 30.-áig, a korábban említett rendezvényeink lebonyolítása
mellett történt meg az iroda berendezéseinek az átszállítása a rég irodából, az új
helyére, a Katona József Művelődési Központ utcára néző épület részébe.
A költözéssel együtt felmerültek technika jellegű problémák, amelyek megoldása a
következő hónapokban történt meg, pl.: Tourinform közúti táblák áthelyezése, régi
vonalas telefonszám megőrzése- átkötése az új irodába (a szolgáltató olyan másfél
hónapot várt a vonal átkötésével, ami a tényleges átkötéskor egy kb. 5 perces folyamat
volt)!

2011. június:
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városüzemeltetési osztályától kaptam
segítséget a Tourinformos közúti táblák áthelyezéséhez. Tájékoztattak az áthelyezés
valószínűsíthető menetéről, körülbelüli árakról és hogy kit is kellene megkeresnem a
helyi Közút Kezelőnél. A szükséges telefonszámok megkapása után azonnal
elkezdtem a tájékozódást az áthelyezéssel kapcsolatban. Szerencsémre, rendkívül
készséges volt az-az úr, akit akkor sikerült elérnem és azonnal teljes mértékű
tájékoztatást tudott adni arról, hogy kb. mikor tudják a táblákat beszedni, és hogy hol
is tudják őket átfesteni az új útirányokkal és távolságoknak megfelelően, és hogy
nekem még mit kell majd elintéznem a konkrét tábla beszedés előtt hogy normálisan
elindulhasson ez a folyamat.
- Már a korábbi években is megjelent az ”AKTÍV PIHENÉS ÉS GYÓGYTURIZMUS
MAGYARORSZÁGON” című, német és magyar nyelvű katalógusban a helyi Liget
Gyógyfürdő és Kemping hirdetése. A kiadványt szerkesztő VIA Pannónia 2011-ben
újból megkereste a Tourinform Irodát, hogy szándékunkban áll-e újra megjelentetni a
Liget-fürdőt a kiadványba. A kedvező reklámozási árnak a tükrében a K.K.T.SZ.I.
vállalta a kiadványban való megjelenés költségeit. A megkeresésük még május végén
történt, a kész végleges kiadványt pedig június 30-án kapta meg az iroda.
- Figyelemmel kísértem a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a MT Zrt. közötti
hivatalos levelezést a Tourinform Irodát érintő változás bejelentéssel kapcsolatban.
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- Június első másfél hetében tovább folytattam az iroda berendezését. Nagymennyiségű
prospektust került át a régi irodából, amiben nagyon sok már kevésbé aktuális
katalógussal találkoztam. Ebből kifolyólag át kellett válogatni őket.
- Június hónapban történt meg a Liget fürdő, és a K.K.T.SZ.I. között, a régi, fürdő
melletti iroda helyiség végleges átadása, egyes nem szállítható ottani berendezések
leltárból való kivezetése. Ezzel lényegében lezárult papíron is az iroda átköltöztetése.
- Folytattam a NETA-ban a még május közepén elkezdett helyi vendéglátóegységeinkre
vonatkozó adatok frissítését a kitöltött és visszaküldött kérdőívek alapján. Azokat a
szolgáltatókat, akik többszöri e-mail-es körlevelemre sem reagáltak, személyesen
megkerestem és átadtam nekik a kérdőívet kitöltésre, ill. telefonon próbáltam t
tájékoztatni és megkérni őket a kérdőív kitöltésére és annak időbeli visszajuttatására
(sajnos jó néhány helyen még egy sem értem célt).
- Ebben a hónapban tovább folytattam az irodában leadott üdülési csekkek átvételét és
azok közvetítését a Nemzeti Üdülési Szolgálathoz. Júniusban sokan érdeklődtek, hogy
lesz-e az üdülési csekkekre vonatkozóan új pályázat kiírva még 2011-ben.
Mivel ekkor már egyre több hír került felszínre a 2012-ben az üdülési csekket teljes
mértékben leváltani kívánó Széchényi Pihenő Kártyáról, így megpróbáltam minél
jobban tájékozódni róla, hogy lehetőleg a legfrissebb és már ismert adatokkal tudjak
szolgálni az érdeklődőknek és szolgáltatóknak.
- Sokan vásároltak a nyári nagy zenei fesztiválokra (Volt Fesztivál, Balaton Sound, stb.)
jegyeket az irodában. Ekkor már a rendeltetésének megfelelően tudtam alkalmazni az
interticket jegyértékesítő programját.
Gyomaendrőd szomszédságában lévő Szarvason június hónap végén nyílt meg új
attrakcióként a Szarvasi Víziszínház amely hamar nagy érdeklődést váltott ki a
gyomaendrődi lakosság körében is. Ebből kifolyólag az elkövetkezendő hónapokban is
nagyon sokan váltottak jegyet az irodában a különféle előadásaikra.
- Az iroda számos aktuális turisztikai hírt tartalmazó hírlevelet kap napi szinten,
amelyből többször is kiválogattam olyan felhívásokat amelyek leginkább hasznosak
lehetnek a helyi szolgáltatók számára pl.: SZÉP kártyára, üdülési csekkre, országos
turisztikai statisztikákra, külföldi-belföldi megjelenésre vonatkozó híreket stb. A nyári
hónapok folyamán az aktuális híreknek megfelelően több alkalommal is eljuttattam
ilyen körleveleket a helyi szolgáltatóknak a tájékoztatásuk céljából.
- Rendszeresen kaptam e-mail-ben az aktuális hónapra vonatkozóan, egész Békés
megye területén lévő városi rendezvényeket magába foglaló eseménynaptárt, amely
nagy segítségemre volt, amikor nem kifejezetten gyomaendrődi rendezvényekről
érdeklődtek nálam az irodában a turisták.
- Számtalan nyári helyi és környékbeli rendezvény plakátja jutott el az irodába. Ezeket
mindig jól látható helyre tettem föl a művelődési háznál, ill. ha volt plusz példány,
akkor pedig a városban a forgalmasabb helyeken (pl.: az Endrődi Népház;
buszpályaudvar stb.).
2011. július:
- Tovább folytatódott a Tourinform közúti táblák áthelyezése. A helyi Közút Kezelő
egyik alkalmazottjával megtörtént egy területi bejárás a városban. Meghatároztuk a
táblák új helyét, és a már meglévő 5 tábla mellé beterveztük, hogy kihelyezésre kerül
még három a megfelelő tájékoztatás érdekében (a 46-os Fő Úton, Békéscsaba felőli
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irányból például nem volt korábban tábla kihelyezve!). A táblákat júliusban beszedték
és eljuttatták őket Békéscsabára ahol megtörtént a hónap vége felé az átfestésük.
- Folytattam a NETA-ban az aktuálissá váló helyi rendezvényeink (18. Farmer Est;
PartneRock Fesztivál stb.) adatainak felvitelét, esetleges tavalyi adatok frissítését.
Körlevelekben küldtem körbe a Békés megyei irodáknak a már végleges programokat
azok népszerűsítése céljából.
- A faliújságon megjelenő új határidős feladat teljesítése céljából, az önkormányzatnál
megkerestem a legkorábbi hivatalos levelet, szerződést amely utalt a gyomaendrődi
Tourinform Iroda létrehozásának időpontjára. Ezek összegyűjtése után továbbítottam
őket az MT Zrt. felé.
- Júliusban viszonylag sok külföldi turista (főleg lengyel, román stb.) érdeklődött
szálláshely után –email-es úton. Sajnos hamar kiderült, hogy az utazás megtervezése
nem az erősségük mivel úgy kértek tőlem tájékoztatást, hogy szinte semmit nem
közöltek a levelükben arra vonatkozóan, hogy hányan jönnének, mikor, meddig
maradnának, milyen szálláshely típust részesítenek előnyben, és az egyik legfontosabb
hogy mi az a legfelső ár ameddig hajlandóak a szálláshelyet igénybe venni. Többszöri
levélváltás után sikerült megkapnom tőlük ezeket az adatokat és végül telefonon is
elértek a részletek pontosítása végett. Sok esetben jó pár szálláshely nem volt
megfelelő nekik abból a szempontból, hogy az azt kiadó személy, vagy ott dolgozó
alkalmazott nem beszélt idegen nyelvet. Továbbá az is nehezítette a helyzetüket, hogy
egy augusztus eleji rendezvény közeledtével (a 15. VW Bogártalálkozó) fokozatosan
kifoglalták a legfontosabb szálláshelyeket a városban, ami miatt igen körülményessé
vált nekik üres szálláshely biztosítása.
Szintén igen nehézkes volt, hogy egy ilyen érdeklődés esetén jó pár szálláshelyet körbe
kellett telefonálni a szállásért. Ekkor vált nyilvánvalóvá számomra az, hogy szükség
lenne egy oldalra, programra vagy valamilyen rendszerre, aminek keretében helyi
szállásadók tudnák tölteni hogy mikor, hogy vannak kifoglalva és hogy mikor van
szabad szálláshely kapacitásuk, és ebből könnyebben, talán szinte azonnal tudnék
ajánlani konkrét szálláshelyet. Ez az elképzelés jelenleg tervezési szinten maradt mivel
magam sem tudom, hogy létezik-e egy ilyen jellegű program (talán a Hostware?), vagy
netalán egy erre specializált céget kellene felkérn,i aki meg tudná azt csinálni az
irodának.
- Egy helyi újságíró megkeresésére egy rövid tájékoztató jellegű cikket kellett
összeállítanom a júliusi és augusztusi rendezvényeinkről, a 15. Nemzetközi VW Bogár
Party-ról, a PartneRock Fesztiválról és az augusztus 20.-ai XIII Nemzetközi Halfőző
Versenyről. A cikk legfőbb célja ezen események népszerűsítése volt.
- Ebben a hónapban is tovább folytattam az irodában leadott üdülési csekkek átvételét és
azok közvetítését a Nemzeti Üdülési Szolgálat felé.
- A Katona József Művelődési Központban július hónapban már gőzerővel folytak az
előkészületek az augusztus 20.-ai XIII. Nemzetközi Halfőző Versenyre. A tájékoztató
jellegű felhívás és nevezési lapok ekkor már postai úton kimentek, a rendezvény
plakátjának a megtervezése is a végéhez közeledett, és fokozatosan kezdett összeállni
a rendezvény programja is. A végleges program kialakulása után azonnal töltöttem fel
a NETA, a városi honlap eseménynaptárjába, a fesztiválkalauz internetes adatbázisába
stb.
A Sajt és –Túrófesztiválon szerzett tapasztalataimat felhasználva újból a Halfőző
verseny zsűrivel kapcsolatos feladatainak az ellátását kaptam meg.
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2011. augusztus:
- Egy 2012-ben megjelenő ”Körös-szög idegenforgalma és szolgáltatásai” című
kiadványhoz kellett előkészítenem egy 2012-es gyomaendrődi eseménynaptár
tervezetet, néhány fényképpel körítve. Szükségük volt a város címerére is, amihez egy
címerhasználati engedélyt kellett kérnem a helyi önkormányzattól (aminek a beszerzése
szintén egy hosszas feladatnak bizonyult!).
- Pár alkalommal a nyár folyamán városi küldöttségek vagy éppen magánszemélyek
látogatták meg gyomaendrőd testvérvárosait több alkalommal. Ilyen esetben mindig
eljöttek az irodába szóróanyagot, kisebb emléktárgyakat kérni, amit elvihetnek
ajándékba. Máskor pedig a nálunk nyaraló cserediák programok keretében,
testvérvárosainkból hozzánk érkező látogatók tértek be az irodába gyomaendrődi
tájékoztató anyagokért és ajándéktárgyakért.
- A XIII. Nemzetközi Halfőző Verseny napjának közeledtével, felgyorsult az esemény
szervezése. Augusztus elején megkezdődött a plakátok kihelyezése. Mivel a zsűrivel
kapcsolatos feladatokat kaptam meg megint, így én végeztem a különféle kategóriák
zsűri tagjainak felkérését, tájékoztatásukat levélben és telefonon keresztül egyaránt.
Többször egyeztettem a zsűri bizottság elnökével a szükséges adatlapokról, a zsűrizés
mentéről, időtartamáról, korábbi évek bevett gyakorlatairól. A zsűri elnök úr nagy
segítségnek bizonyult mivel aktívan kivette a részét a tervezésből még a rendezvény
szervezése alatt, és megvalósításkor maga a rendezvény ideje alatt.
Az iroda a rendezvényt megelőző péntek délután már zárva tartott, a rendezvény
helyszínen való segítség nyújtás miatt.
A rendezvény egy napos volt és összességében jól sikerült. A szervezők nem ütköztek
nagy problémákba és még az előre tervezett programok idejét is sikerült tartani, nem
volt nagy csúszás. A zsűrizés levezénylésében vettem részt aktívan a reggel a halfőzők
regisztrálásától, egészen a díjak és serlegek átadásáig. A rendezvényhelyszínének
lebontásában szintén részt vettem a halfőző zárása után.
- Ebben a hónapban tovább folytattam az irodában leadott üdülési csekkek átvételét és
azok közvetítését a Nemzeti Üdülési Szolgálathoz a korábbi hónapoknak megfelelően.
- A legnagyobb vendégforgalom talán augusztusban jelentkezett, az egész nyár során az
irodában. Ez nagy valószínűséggel tulajdonítható az augusztusi helyi
nagyrendezvényeinknek és annak, hogy sokan augusztus végére és szeptember elejére
időzítették a nyaralásukat. Külföldiek szintén betértek az irodába szálláshely foglalás
céljából, de jó néhány esetben már nem találtam nekik üres szálláshelyet. Főleg nem
olyan rövid idő alatt.
- Augusztus utolsó hetében került sor egy kisebb helyi eseményre, amely már a 11.
alkalommal került megrendezésre a helyi Székely Mihály Modellező és Sportklub által.
Az eseményen személyesen is részt vettem mint látogató mert meghívást kaptam a
szervezőtől a modellhajó bemutatóra ill. jővőre már könnyebb lesz kiajánlanom az
érdeklődőknek mivel saját tapasztalatból is eltudom mesélni hogy mit láthat a
rendezvényre kilátogató turista.
- Az augusztusi hónapban is sokan vásároltak jegyeket különféle hazai fesztiválokra,
rendezvényekre, pl.: Szegedi Ifjúsági Napok, Sziget Fesztivál stb. A Szarvasi
Víziszínpad előadásai továbbra is nagy közkedveltségnek örvendett.
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- A hónap legvégén a Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kérésére elkezdtem
az a 2011-es év őszi szünetének időtartamára, elsősorban csoportoknak szóló
programlehetőségeket gyűjteni a városban. Végül főleg lovaglási, íjász, és kézműves
foglakozásokat tudtam kiajánlani lehetőségként.

A fent leírtak mellett az iroda ellátja a napi teendőket, tájékoztatást ad az érdeklődőknek.
Frissítem a szükséges adatbázisokat, városi eseményeket, várost érintő honlapokat
(www.gyomaendrod.hu, www.itthon.hu, www.fesztivalkalauz.hu, stb.). A helyi
szolgáltatókkal felvettem a kapcsolatot és a lehetőségekhez képest próbáltam őket a
legfontosabb információkkal ellátni és bevonni őket a város és az iroda működésébe.
A 2011. évi Magyar Turizmus Zrt. által tartott személyes ellenőrzés során nem tapasztaltak
lényeges hiányosságot az irodában.

Az iroda látogatottsága statisztikai adatok alapján 2011-es évben is visszaesést mutat, most
viszont elég jelentős mértékűt. Ez egyrészt köszönhető a negatív hatásait jelenleg is éreztető
labilis gazdasági helyzetnek, ill. az iroda elköltözésével beállt változásnak (váltás a szezonális
nyitva tartásra, új irodahelyszín stb.) és még az iroda költöztetése előtti ellentmondásos
híreknek és bizonytalanságnak. Nagyon sokan abban a tévhitben voltak, hogy teljes
mértékben bezárt az iroda azzal, hogy eltűnt a Liget fürdő mellől. Sajnos az iroda kitáblázása
is normálisan augusztus végére záródott le, pedig magát az áthelyezési folyamatot még bőven
a június elején elindítottam. Várhatóan a 2012-es főszezonra már normalizálódni fog az iroda
új helyének az ismertsége és teljes mértékben tudatosul a helyiekben.

Tervek a 2012-es évre:










Aktív közreműködés a megyei Tourinform irodák munkájában
Részvétel a nagyobb utazási kiállításokon (FEHOVA, EXPO,)
Irodánk működését, szolgáltatásait még szélesebb körben népszerűsíteni
2012 évi Gyomaendrődi kiadvány elkészítése
Saját turisztikai honlap létrehozása, üzemeltetése
Szezonális információs pult / pavilon felállítása Gyomaendrőd turisztikailag
frekventált helyein
Aktív együttműködés a Liget Fürdővel: programok és szóróanyagok hozzáférhetősége
a fürdővendégek részére, kiállításokon közös megjelenés, közös marketing
Egy online szálláshely foglalási-tájékoztatási rendszer kidolgozása a település
szolgáltatóinak
TDM-es csatlakozási és létrehozási lehetőségek vizsgálata
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Gyomaendrőd Városa 2012-ben ünnepli majd 30 éves évfordulóját a két település
egyesülésének. Ebből kifolyólag már elkezdtük körvonalazni a jövő évi ünnepi
program lehetőségeket.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 29.

Készítette:
F Nagy Lajos
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A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános rendelkezések
A Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2009. (I.29) határozatával az
Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 88.§-ban foglaltak szerint, valamint a
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv. 4.§-ban
foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Tv. 42. §, 76-78. §-ban foglaltak alapján 2009.
március 1-jei hatállyal hozta létre. Az Alapító Okirat másolata jelen szabályzat 1. sz.
melléklete. Az intézmény alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 13/2010.(I.28.) sz. és a 12/2011.(I.27.) sz határozatával módosította.

I.1. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának célja
I.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy
meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a
külső kapcsolatait annak érdekében, hogy az intézmény programjában rögzített cél- és
feladatrendszer megvalósítható legyen.

I.1.2. A szabályzat hatálya kiterjed:
a) az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézményben működő közösségekre és
civil szervezetekre,
b) az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre

I.2. Az intézmény adatai

I.2.1. Az intézményazonosító adatai:
I.2.1.1. A költségvetési szerv neve, székhelye:
Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Rövidített neve: KKTSZI
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

Telephelyei:
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
- Gyomai Táj- és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
- Népház Kistérségi Konferenciaterem + Endrődi Közösségi Ház (Népház)
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
- Tourinform Iroda
5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.

I.2.1.2. Törzsszám: 767169
I.2.1.3. Alapítás ideje: 2009. március 01.

I.2.2. Az intézmény nyitva tartása:

I.2.2.1. A Katona József Művelődési Központ:
egyeztetett időpontokban hétfőtől péntekig 7.00-22.00 óra között. Ezen időpontokon
kívül - rendkívüli esetekben ügyeleti díj felszámításával tartható nyitva az intézmény.
Irodai, ügyfélfogadási ideje hétfőtől-péntekig: 9.00-16.00 között

I.2.2.2. Népház Kistérségi konferenciaterem + Endrődi Közösségi Ház (Népház):

bejelentkezésre, előzetes egyeztetés alapján hétköznapokon 7.00-22.00 óra között. Ezen
időpontokon kívül - rendkívüli esetekben ügyeleti díj felszámításával tartható nyitva az
intézmény.

I.2.2.3. Gyomai Táj- és Alkotóház:
bejelentkezésre, előzetes egyeztetés alapján.

I.2.2.4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény:
hétfőtől-péntekig: 9.00-16.30 között (március 1-október 31), valamint hétfőtől-péntekig:
9-14 között (november 1-február 28) és egyeztetett időpontokban a hét bármely napján.

I.2.2.5. Tourinform Iroda
nyitva: hétfőtől – péntekig 9-16 óráig

II. A KKTSZI feladatai
II.1. A KKTSZI működésének célja:
Gyomaendrőd város közösségének és az idelátogatóknak kulturális muzeális gyűjteményi
szolgáltatások és művelődésszervezés révén. A KKTSZI ennek érdekében muzeális
gyűjteményt, valamint közművelődési színtereket és helytörténeti adatbázist működtet és
aktualizál. Kiadja a Gyomaendrődi Múzeumi Közlemények sorozatot és egyéb
helytörténeti kiadványokat, valamint a Gyomaendrődi Hírmondó című önkormányzati havi
lapot. Részt vesz a város rendezvényeinek lebonyolításában. A KKTSZI vállalkozói
tevékenységet nem végez. A KKTSZI tevékenységét teljes politikai és egyházi/vallási
semlegességgel végzi, pártokat, politikai szervezeteket nem támogat és nem rekeszt ki,
együttműködik a történelmi egyházakkal.

II.2. A KKTSZI tevékenysége és feladatai:
II.2.2. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai:

II.2.2.1. Alaptevékenység: Az intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 910500.
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL tv. 42. §, 76-78 §-ok alapján

II.2.2.1.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
Szakfeladat száma:
2009 évben 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010.évtől 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

II.2.2.1.2. Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám: 9102
Szakfeladat szám:
2009.évben 923215 Múzeumi tevékenység
2010.évtől - 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

II.2.2.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581011 TEÁOR szám: 5810
Szakfeladat szám:
2009.évben 2211214 Lapkiadás
2010.évtől 910201, 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
II.2.2.1.4. Tourinform Irodai szolgáltató tevékenység
Szakágazat szám: 791100 TEÁOR szám: 7911
Szakfeladat szám:
2010.évtől 791100 Utazásközvetítés
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám:
2010.évtől - 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás tevékenység
- 960900 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás

III. A KKTSZI működése
A KKTSZI helyi önkormányzati kincstári körben önálló működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységének és működtetésének gazdasági feltételeit az alapító biztosítja.

III.1. Az intézmény vertikális szervezeti felépítése:
Igazgató

Általános
igazgatóhelyettes

Közművelődési
csoportvezető

Közgyűjteményi
csoportvezető

Múzeumpedagógus

Ügyvitel

Üzemvitel

Tourinform Iroda
(szolgáltató
tevékenység)

Gyűjteménykezelő

Szakmai feladatokat az intézmény igazgatója és általános igazgatóhelyettese is ellát.

III.1.1. Döntési mechanizmus

- A szervezeti struktúrából adódóan az intézmény egészét érintő döntések – munkaterv,
költségvetés, beszámolók, személyi kérdések stb. – a vezetői értekezletek hatókörébe
tartoznak. A vezetői értekezleten az intézmény vezetőjén és helyettesén túl részt vesz az
érintett csoport vezetője is.

- Az egyes szakterületek vezetői – csoportok – a hozzájuk tartozó munkatársak
tevékenységével kapcsolatban elsősorban a közvetlen gyakorlatot érintő döntéseket hozzák
meg.

III.1.2. Az intézmény szervezeti egységei:
Közgyűjteményi csoport
Közművelődési csoport
Ügyvitel
Üzemvitel
Tourinform Iroda (szolgáltató tevékenység)
III.1.3. Az intézmény szerveinek telephelyei:
III.1.3.1. Közgyűjteményi csoport:
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gyomaendrőd, Sugár
út 18-20)
Gyomai Táj-és Alkotóház (közösségi színtér) (Gyomaendrőd,
Zrínyi út 2.)
III.1.3.2. Közművelődési csoport:
Katona József Művelődési Központ (Gyomaendrőd, Kossuth út 9.)
Népház Kistérségi Konferenciaterem + Endrődi Közösségi Ház
(Népház) (Gyomaendrőd, Blaha út 21.)
III.1.3.3. Tourinform Iroda
–
Tourinform Iroda (5500 Gyomaendrőd Kossuth u.9.sz.)

III.2. A munkakörök általános feladatai:
III.2.1 Igazgató
Irányítja a szervezet munkáját, az intézményi és szakmai vezetés keretein belül végzi
a szervezetbe tartozó egységek tevékenységének összehangolását. Egyes teendőket
részben vagy egészben, tartósan vagy átmenetileg a beosztott vezetőkre vagy más
munkatársakra átruházhat. Igazgatói minőségben gyakorolja munkáltatói és szakmai
irányítói jogkörét.
Feladatainak ellátása során:
 eljár az intézmény képviseletében, jogosult az intézményhez érkező küldemények
átvételére, a kimenő ügyiratok aláírására (kiadmányozási jogkörrel bír);
 jogi, társadalmi szervekkel és magánszemélyekkel szemben képviseli az intézményt;
 meghatározza az intézmény ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról;
 meghatározza a dolgozók munkakörét;
 gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek biztosításáról és érvényesítéséről;
 felelős az intézmény SZMSZ-ének (annak részeként az éves munkatervnek)
elkészítéséért és végrehajtásáért;
 munkáltatóként gyakorolja a fegyelmi jogkört;
 irányítja a dolgozók bér- és munkaügyeinek, valamint szociális ügyeinek intézését;



gondoskodik az intézmény éves szabadságolási tervének elkészítéséért - a
szabadságról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a
munkáltatói jog gyakorlója felé
 gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezéséről;
 a beosztott vezetők bevonásával gondoskodik arról, hogy az intézmény minden
dolgozója megkapja munkaköri leírását és annak megfelelően lássa el feladatait.
Felelős:
 az
intézmény
vagyonkezelésébe,
használatába
adott
vagyon
rendeltetésszerű igénybevételéért;
 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv
gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséért;
 a
tervezési,
beszámolási,
információszolgáltatási
kötelezettség
teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási
lehetőség és a kötelezettségek összhangjáért;
 az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és
működéséért.

III.2.2. Általános igazgatóhelyettes
Az intézmény igazgatója nevezi ki határozatlan időre (osztályvezetői feladatokat is
elláthat).
Az intézmény igazgatójának akadályoztatása, tartós (30 napot meghaladó) távolléte
esetén annak teljes jogú helyettese, ide nem értve a munkáltatói, fegyelmi jogkört.










Feladata:
az igazgató és közte kialakított munkamegosztás alapján ellátja azokat a feladatokat,
melyeket az igazgató a hatáskörébe utal;
szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat (pl.: bér,
munkaügyi, szociális stb.), amelyek a szakmai tevékenység eredményességét
szolgálják; irányítja az intézményben lefolytatandó tervszerű és terven kívüli
feladatokat;
feladata a szakmai területek (osztályok) munkájának összehangolása, megszervezése
nagyrendezvények, közös programok esetében;
felelős az intézmény szakmai munkatervének előkészítéséért;
ellenőrzi a szükséges munkarendi nyilvántartásokat, azok vezetését, az intézmény
adminisztratív tevékenységét;
gondoskodik a szakmai munkatársak esetében a munkaköri leírásokban foglalt munka
és névre szóló feladatrend betartásáról;
előkészíti a rendszeres és esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket, és az
intézmény munkájával kapcsolatos rendezvényeket;

III.2.3. Csoportvezetők
Feladatuk:
 részt vesznek az intézményrendszer költségvetésének összeállításában és
gondoskodnak a keret tervszerű felhasználásáról;
 a munkaköri feladatok ismeretében irányítják, összehangolják és ellenőrzik a hozzájuk
beosztott dolgozók munkáját;




az csoportvezetők szakmai feladatokat is ellátnak munkaköri leírásuknak megfelelően.
Felelősek:
 a hozzájuk beosztott osztály munkájáért és vagyontárgyaiért;
 az csoportjukhoz tartozó utasítások és döntések végrehajtásáért;

III.2.4. Közművelődési szakemberek
A feladatok lebontása dolgozókra a munkaköri leírásokban találhatók.
Közvetlenül a közművelődési csoportvezető irányításával végzik feladatukat.
III.2.4.1. Művelődésszervező
Feladata:
 Az intézmény színházi, művészeti rendezvényeinek lebonyolítása, az ezzel
kapcsolatos szervezési- és propagandatevékenység végrehajtása.
 Az intézményben működő csoportok (szakkörök, klubok, tanfolyamok) tevékenységét
felügyeli, segíti (vezeti) és a lehetőségekhez mérten teljesíti igényeiket.
 A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és esetenként
elkészíttetése.
 A lakosság körében és az intézményekbe látogató emberekkel kapcsolatok létesítése,
bevonva őket a közönségszervezésbe.
 A felmerülő igények szerint segítik a városban működő civil szervezetek munkáját.
III.2.4.2. Múzeumpedagógus
Feladata:
 A múzeum kiállításainak, szakmai eredményeinek feldolgozása a közoktatás javára:
múzeumi órák, gyermekfoglalkozások tartása
 A múzeumi foglalkozások tematikájának kidolgozása, feladatlapok, füzetek
összeállítása és terjesztése
 A helyi honismereti és néprajzi ismeretekre épülő pedagógus továbbképzések
megszervezése
 Állandó kapcsolatban állni a helyi közoktatási és közművelődési intézményekkel
múzeumpedagógiai programok keretében
 A múzeumi kommunikáció megszervezése és folyamatos működtetése (kiállításmegnyitók és a kiállításokhoz kötődő programok és rendezvények megszervezése,
propagandája)
 Kapcsolattartás és tájékoztatás az idegenforgalmi szervekkel és tömegtájékoztatási
intézményekkel
 Aktív részvétel a múzeum működtetésében (látogatók fogadása-tárlatvezetés)
 A múzeumvezető irányításával a nyilvántartási, állagmegóvási és
gyűjteménygyarapítási feladatok ellátása
 A múzeum jó hírnevének megőrzése, valamint a belső szakmai információknak
bizalmas kezelése

III.2.5. Gyűjteménykezelő
Közvetlenül a gyűjteményi csoportvezető irányításával végzi feladatát.
Feladata:
 Az intézmény (muzeológiai részlegeinek) gyűjteményi anyagának gondozása,
karbantartása.

 A muzeális gyűjtemény raktárainak rendezése és naprakész nyilvántartása.
 A múzeumba bekerülő tárgyak tisztítása, állagvédelme, nyilvántartásra való
előkészítése, folyamatos védelme.
 A múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolításában való részvétel.
 A múzeumba érkező csoportok fogadása és részükre tárlatvezetés tartása.
 Az intézmény közművelődési és muzeológiai programjainak lebonyolításában
tevékenyen részvétel.
 Alkalomszerűen ügyeletet lát el az intézmény bármelyik telephelyén.

III.2.6. Ügyviteli alkalmazott
Közvetlenül az igazgatóhelyettes irányításával végzi feladatát.
Feladata:
 ellátja az intézmény adminisztrációs tevékenységét;
 vezeti az iktatást;
 vezeti a nyilvántartásokat;
 postázás: bejövő és kimenő küldemények fogadása;
 a lakosságot tájékoztatja az intézmény programjairól; információkat nyújt a város, a
kistérség, a megye programjairól; közhasznú információkat szolgáltat;
 árusítja a jegyeket a különböző rendezvényekre, valamint beszedi a díjakat,
tanfolyami díjakat a pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint;
 az intézményhez telefonon beérkező információkat és igényeket azonnal továbbítja az
illetékesnek;
 külső rendezvények esetében a rendezvény kiszolgálása, felügyelete.








Felelős:
a gazdasági ügyvitel szervezéséért;
az intézmény szakmai döntéseinek pénzügyi és adminisztratív előkészítéséért;
a folyamatba épített ellenőrzés teljes körű elvégzéséért;
a pályázati elszámolások és keretlapok elkészítéséért;
a pénzügyi és számviteli tevékenység teljes körű elkészítéséért,
a személyi anyagok naprakész nyilvántartásáért.

III.2.7. Üzemviteli alkalmazottak
Közvetlenül az igazgatóhelyettes irányításával végzik feladataikat.
Feladatuk:
 az intézmény helyiségeinek, raktárhelyiségeinek, mellékhelyiségeinek takarítása;
 kötelességük az ablakok, ajtók, berendezési tárgyak tisztán tartása;
 az intézmény idényszerű zavartalan fűtése, valamint az épülethez tartozó közterület
gondozása;
 az intézmény berendezéseinek, felszereléseinek karbantartása, javítása.
 Kötelességük még a rendezvényekre a termek előkészítése (ki- és bepakolás stb.).
 Közreműködnek a helyi küldemények kiszállításában.
III.2.8. Tourinform Iroda vezető
Feladata:
 Az országos, megyei, városi turisztikai információk, programok gyűjtése és naprakész
kiközlése























Honlapon az aktuális információk megjelenítése
Turisztikai kiállítások előkészítése, javaslattétel a kiállításokon való részvétellel
kapcsolatban
Napi ügyfélforgalom bonyolítása, vendéginformáció
Városi rendezvények szervezésében való közreműködés, más rendezvényeken való
szakmai közreműködés
Tourinform irodát érintő kötelező adatszolgáltatások pontos, határidőre történő
végrehajtása
Kapcsolatot tart a Magyar Turizmus Zrt-vel, részt vesz az általa szervezett
konzultációkon, továbbképzéseken
Kapcsolatot tart a társhatóságokkal, turisztikában érdekelt civil szervezetekkel – segíti
működésüket, továbbá az Artis Just jogvédő szervezettel, valamint a médiával
Az iroda működéséről féléves-éves beszámoló készítése a Magyar Turizmus Rt-nek és
az önkormányzatnak
Propagandaanyagok elkészítéséhez információk és képanyagok folyamatos gyűjtése,
kiadványok tartalmi szerkesztése
Propagandaanyagok, belépők, jegyek, képeslapok, ajándéktárgyak értékesítése
A város idegenforgalmával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése
Javaslatot tesz a turizmussal kapcsolatos szakmai feladatok meghatározására,
gondoskodik a helyi idegenforgalmi értékek feltárásáról, propagálásról,
idegenforgalmi koncepció megvalósulásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a
módosításra
Részt vesz az éves marketing stratégia, cselekvési program kidolgozási
munkálataiban, operatívan tevékenykedik annak megvalósításában
Költségvetés készítése
A településkép fejlesztésének elősegítése érdekében javaslatok megfogalmazása
Segíti a diák munkavállalókat tapasztalatok átadásával
Felelősségi köre:
A rendelkezésére álló költségvetés keretein belül gondoskodik s Tourinform iroda
működéséről
A munkakörében meghatározott feladatok ellátásáért a Kjt-ben és egyéb szakmai,
etikai normákban foglaltak szerint felel
Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel

III.3. Belső kapcsolatrendszer
III.3.1. A vezetői helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató, az
igazgatóhelyettes egyidejű távolléte esetén az igazgató írásban az intézmény más
(vezető állású) dolgozóját is megbízhatja a helyettesítéssel.
Az intézmény általános és gazdasági képviseletére az igazgató vagy az általa
megbízott személy jogosult.
Az intézmény szakmai képviseletére munkakörük alapján a szakmai munkatársak is
jogosultak.

III.3.2. A döntés-előkészítés, az információáramlás rendje:
A vezetői döntésekhez szükséges kezdeményezések a szervezeti felépítésben rögzített
szolgálati úton juthatnak el az KKTSZI igazgatójához.
Az intézmény összes dolgozójára kiterjedő munkamegbeszéléseket, tájékoztatókat
szükség szerint, de évente legalább kétszer tart az intézmény igazgatója. Kéthetente az
igazgatóhelyettes és az csoportvezetők részvételével vezetői értekezletet hív össze. Az
ott elhangzottakról emlékeztető készül.

III.4. Az intézmény működésének szabályai:
III.4.1. Munkarend
 Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A
munkatervhez szükséges anyagi fedezetet az igazgató és az általános igazgatóhelyettes
biztosítja a költségvetésben előirányzottak szerint.
 Az intézmény általános tevékenységével kapcsolatos információkat külső szerveknek
csak az igazgató, vagy az általa írásban megbízott dolgozó adhat. A szakmai
tevékenységgel kapcsolatos információk adására az illetékes osztályvezetők
jogosultak az igazgató hozzájárulásával.
 Minden dolgozónak kötelessége a munkaköri leírásban és egyéb szabályzatban
előírtak betartása és betartatása; szakmai önképzése; az intézmény tulajdonának
védelme és a takarékosság.
 A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban a munkaszerződést, a
kinevezési, megbízási, stb. ügyeket a vonatkozó jogszabályok szerint kell intézni.
Ezeket az igazgató köti meg a dolgozóval.
 A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejöttekor az igazgató köteles meghatározni
a dolgozó munkakörét – a munkaköri leírásban – és a munkabérét.
 A munkavégzésre irányuló jogviszony bármely időszakban megszűnhet a vonatkozó
jogszabályok alapján.
 A dolgozókat a jogszabályokban előírt szociális juttatások illetik meg. Az adható
juttatásokat a fenntartó az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
 A munkáltató köteles megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos
kötelezettségek során a munkavállalónak indokoltan merültek fel.

III.4.2. Munkaidő
 Az intézmény dolgozói számára a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja
meg. A munkaidő heti 40 óra a napi 8 órában foglalkoztatottak részére.
 Az igazgató határozza meg az ügyeleti beosztást. Az ügyeleti munkaidő az intézmény
programjainak időpontjaihoz igazodik. Az ügyeletes ez idő alatt az épületben
informálja az érdeklődőket, felelős a rendezvényekért és a vagyonvédelemért.
 Az intézmény dolgozóinak heti munkaidőkeretét meghaladó munka túlmunkának
minősül, melynek ellenértékeként szabadidő jár.
 A szabadidőt legkésőbb a túlmunka elvégzését követő hónap végéig ki kell adni. A
túlmunkáért járó szabadidőt úgy kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból
egyértelműen megállapítható legyen annak jogossága.












Túlmunkára az igazgató kötelezheti a dolgozót, melynek mértékét a mindenkor
hatályos Munka Tvk. megfelelő pontja alapján kell megállapítani
A teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell vezetni.
Ünnepnapokon és pihenőnapokon végzett túlmunkáért a dolgozókat a mindenkor
hatályos jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján szabadidő megváltás
illetve túlmunka-díjazás illeti meg.
A dolgozó köteles megbetegedését vagy távolmaradásának okát az igazgatónak
haladéktalanul bejelenteni. Betegségét minden esetben orvosi-táppénzes
bizonyítvánnyal kell igazolnia.
Az igazgató a munkarend és munkafegyelem megsértőit a jogszabályban előírtak
alapján vonhatja felelősségre.
Az éves rendes szabadság kivételéhez minden évben előzetes tervet kell készíteni. A
rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az
intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a
vonatkozó jogszabályok szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett
szabadságról nyilvántartást kell vezetni.
Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd város polgármestere
gyakorolja.

III.4.3. Ügyrend
 Érkező és kimenő küldemények kezelése az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően,
 Bélyegzők nyilvántartása a Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat szerint,
 Kulcsok használata a Kulcsnyilvántartási Szabályzat szerint,
 A tandíjakból, jegybevételekből, bérleti, szolgáltatási díjakból befolyt pénzt a
Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni.

III.4.4. Gazdálkodási rendszer
 Az intézmény a vonatkozó jogszabályok által meghatározott rendszerben részben
önállóan gazdálkodik.
 Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján köteles dolgozni. A
bevételeket és a kiadásokat az abban foglaltak szerint teljesíti.
 Az évi költségvetés-tervezetet a gazdaságvezető készíti el az igazgató és az általános
igazgatóhelyettes javaslataival és azok jóváhagyásával. A költségvetést Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
 Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles elszámolni.
 Ha az intézmény igazgatója vagy a gazdaságvezető személyében változás történik, a
pénzmaradványt, az ingó és ingatlan vagyontárgyakat valamint a készleteket
jegyzőkönyvileg kell átadni és átvenni.
 Az intézmény programjaira szóló belépőjegyeket, a tanfolyamok díjait és a bérleti –,
szolgáltatási díjakat az igazgató (jogszabályban meghatározott esetekben a
fenntartóval egyeztetve, illetve az éves munkaterv leadásakor) szabja meg.
 Az intézmény a fenntartó határozata alapján szakmai feladata keretében külső
személlyel szolgáltatási szerződést köthet számla ellenében történő igénybevételre.
 A 217/1998 XII.30) Kormányrendelet szerinti kötelezettségvállalással kapcsolatos
jogköröket az intézmény igazgatója gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén
a helyettesítési rend az irányadó.
 Pénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően.







Bérelszámolás: központilag a MÁK elszámolási körben. Eseti megbízások kifizetését
az intézmény átutalással, vagy készpénzfizetéssel teljesíti utólagos jelentéssel a MÁK
felé.
Belső ellenőrzési rend a Belső Ellenőrzési Szabályzat szerint
Eszközgazdálkodás az Eszközök, források értékelési szabályzatának megfelelően
Tárgyi eszközök nyilvántartása a Leltározási és Selejtezési Szabályzat szerint történik

III.4.5. Együttműködés más szervezetekkel
 Az intézmény sokoldalú kapcsolatot alakít ki a helyi önkormányzattal, helyi, megyei,
regionális és országos hatókörű – alkalmanként a határon túli – különböző termelési
egységekkel, társadalmi- és tömegszervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel
feladatai jobb és hatékonyabb ellátása érdekében.
 Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli.
 E feladatot az intézményvezető megbízása alapján egyes esetekben, illetve
meghatározott időközben más intézményi dolgozó is elláthatja beszámolási
kötelezettség mellett.
 A kapcsolattartás közvetlenül valósul meg írásos és szóbeli formában. A
kapcsolattartás folyamatos, illetve konkrét feladatra irányuló.
III.4.6. Továbbképzési és beiskolázási szabályok
Az intézmény továbbképzési és a beiskolázás szabályozása a 25/2007.(IV.24.) OKM
rendelete (az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítása) alapján történik.
III.4.6.1. A szervezett képzés tervezése
A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési
támogatást nyújt, amelynek fedezetét a kulturális törvény 92. §-ának (2) bekezdése
alapján a minisztérium saját költségvetésén belül biztosítja.
A normatív hozzájárulás igénylésének alapdokumentumai:
 a továbbképzési terv (hétéves továbbképzési időszakonként),
 a beiskolázási terv az adott naptári évre.
Ezen belül:
 A hétéves továbbképzési tervet az intézmény vezetője készíti el figyelembe
véve az intézmény mindenkori domináns funkcióját és a közalkalmazotti
jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott kulturális szakemberek
létszámát, és jóváhagyás végett a fenntartó részére átadja.
 A jóváhagyott továbbképzési tervet a fenntartó megküldi az Országos
Széchényi Könyvtárnak.
 A tervet szükség szerint felül kell vizsgálni, és a módosításokat minden év
február 15-ig az intézmény fenntartójával jóvá kell hagyatni.
 A beiskolázási tervet az intézmény vezetője a jóváhagyott hétéves
továbbképzési terv alapján készíti el, illetve gondoskodik a másolat
megküldéséről a fenntartónak.
III.4.6.2. Az intézmény vezetője a beiskolázási terv elkészítése előtt egyeztet a
gazdaságvezetővel.
III.4.6.3. A továbbképzési program és a beiskolázási terv készítésénél, módosításánál a
munkavállalókat kezdeményezési - és véleményezési jog illeti meg.

III.4.6.4. A kulturális szakemberek beiskolázása szerződéses alapon történik közös
megegyezéssel, mely szerződés a beiskolázási tervben is rögzíthető, de tartalmaznia kell a
kedvezmények biztosítását és az összköltségeknek a rendelet 13 §-ban szabályozottak szerinti
megosztását.
III.4.6.5. Az intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakemberek továbbképzésének
kezdő és befejező időpontját.

III.4.7. Belső ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Gyomaendrőd Város
képviselő-testülete által megbízott szakemberek (belső ellenőrök) igénybevételével is
gondoskodik.

IV. Záró rendelkezések
Az intézmény dolgozói által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé és lép hatályba.
Ezen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg érvényét vesztik a jogelőd intézmények
Szervezeti és Működési Szabályzatai.
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni, és be kell tartatni azokkal is, akik
kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják a helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében
intézkedhet.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló
szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki.
Jelen SzMSz-hez kapcsolódó mellékletek:
1. Alapító Okirat (5/2009.(I.29) határozat)
2. Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
3. Házirend
4. Munkaterv (aktuális évi terv)
Az intézmény által jóváhagyott szabályzatok:
1. Munkaköri leírások
2. Muzeális Gyűjtőköri és Leltározási Szabályzat
2.1.1. Leltározási Szabályzat
2.1.2. Selejtezési Szabályzat
3. Számítástechnikai hardver és szoftver nyilvántartási és Leltározási Szabályzat
4. Közalkalmazotti Szabályzat
5. Kulcsnyilvántartási Szabályzat
6. Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat
7. Belső ellenőrzés rendje
A KKTSZI minden vonatkozó feladatát a felsorolt mellékletekben foglaltak szerint látja el. A
mellékletek jelen SzMSz részét képezik.

Az SzMSz és mellékletei, valamint a szabályzatok megtalálhatók az intézmény igazgatói
irodájában.

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:

Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból való kiválással kapcsolatos
döntések
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormának Képviselő-testület az 517/2011. (IX.29.) számú határozata alapján, Várfi András
polgármester úr megkezdte a Kner Imre és Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Beretttyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulásból (továbbiakban: Társulás) való kiválással kapcsolatos tárgyalásokat.
A Társulás 2011. november 3. napján tartott ülésén az alábbiakról döntött valamint kérte a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy szíveskedjen a társulási tanács határozatait - a 23/2011.(XI.3.), a
25/2011. (XI.3.), és a 26/2011. (XI.3.) - jóváhagyás céljából megtárgyalni, elfogadni, melyek az alábbiak
- a 23/2011.(XI.3.) számú határozat a Társulási Megállapodás-módosítását tartalmazza, mely fenntartó váltás és
egyéb pontosítások következtében került módosításra,
- a 25/2011. (XI.3.) számú határozat az „Együttműködési Megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról” szól,
- 26/2011. (XI.3.) számú határozat, mely a fenntartó változásból következő új fenntartó és a Társulás közötti
Együttműködési Megállapodásról szól.
Továbbá kéri a Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 27/2011.(XI.3.), a
28/2011.(XI.3.), a 29/2011.(XI.3.), a 30/2011.(XI.3.), a 31/2011.(XI.3.), és a 32/2011.(XI.3.) számú határozatok
szerint szíveskedjen eljárni.
Az említettek alapján a fenntartó továbbította az említett kivonatokat a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumhoz azzal a kéréssel, hogy az intézmény készítse el a költségvetési kimutatást a Társulásból való
kiválással kapcsolatban.
Az Intézmény az alábbiakról tájékoztatta a fenntartót:
Kimutatást a 2009-2010. évre fogadott és az intézménynek átadott szakképzési támogatási összegekről
év

támogatás összege Ft

felhasználás

kilépés utáni teendő

2009
2010

334.200
961.664

tanulói padok
nincs felhasználva

tanév végével átadjuk
visszautaljuk a Tiszk-hez

(A Társulás ülésről készült kivonatok és dokumentumok az előterjesztés mellékleteként olvashatók.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslatok
szerint elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból való kiválással kapcsolatos döntések"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

I.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja– az előterjesztés mellékletét képező Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás – módosítását.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja– az előterjesztés mellékletét képező Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás egységes szerkezetű Társulási Megállapodását, valamint az
„Együttműködési Megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról” szóló 1. számú mellékletet.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – az előterjesztés mellékletét képező
Együttműködési Megállapodást, melyet a Társulási Tanács elnöke és a SzeGeKIF képviselője ír alá.
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményére vonatkozóan az 517/2011. (IX.29.) határozata alapján 2012. január 1. napjától kívánja
megszünteti tagságát a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásban.
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium költségvetési kimutatást a kiválással kapcsolatban, és azt továbbította 28/2011. (XI. 3.) és 29/2011. (XI.
3.) számú tanácsi határozat alapján a Társulás címére, mely a következőt tartalmazta:
Kimutatást a 2009-2010. évre fogadott és az intézménynek átadott szakképzési támogatási összegekről.
év

támogatás összege Ft

felhasználás

kilépés utáni teendő

2009
2010

334.200
961.664

tanulói padok
nincs felhasználva

tanév végével átadjuk
visszautaljuk a Tiszk-hez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi - az előterjesztés mellékletét képező a 30/2011.(XI.3.), a 31/2011.(XI.3.), és a 32/2011.(XI.3.) számú tanácsi határozatokat.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Megállapodás a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT
működtetésére vonatkozóan
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Öregszőlőben a 3. számú Idősek Klubja épületének bővítéseként létrejött Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
beruházási munkáiról a 2011. május 26-iki ülésen tájékoztattuk a képviselő-testületet. Az építési munkák
elkészültek, a használatba vételhez, működtetéshez szükséges bútorzat, informatikai és műszaki eszközök
beszerzése folyamatban van. Az alapítvány Címbirtokosi okiratában meghatározott kötelező és opcionális
szolgáltatásokat a működtetési időszak kezdetétől, 2012. január 1-től biztosítani kell, ehhez meg kell teremtenünk a
tárgyi és személyi feltételeket.
A működtetés személyi feltételeként az alapítvány 2 fő részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását vállalta heti 20 és
heti 30 órában. Az üzemeltetés kiadásai között az épület fenntartásának közüzemi költségei, az itt dolgozó
munkatársak bér és járulékköltségei szerelepnek elsősorban, ezen felül jelentkeznek még az itt megtartandó
programok lebonyolításával kapcsolatos eseti költségek. A működtetésre is igényelt és kapott támogatást az
alapítvány, amelyet 3 év alatt csökkenő mértékben lehet igényelni.
Az IKSZT folyamatos üzemeltetésének biztosítása érdekében az önkormányzatnak szükséges együttműködnie,
támogatnia az alapítványt, erre vonatkozóan dr. Varga Imre ügyvéd úr megállapodást készített elő, amely garanciát
nyújt az üzemeltetési feltételek biztosítására.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a döntési javaslatban foglalt megállapodás megtárgyalására, elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A véleményező bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A véleményező bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Megállapodás a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatti IKSZT
üzemeltetése érdekében az alábbi megállapodás megkötésére felhatalmazza Várfi András polgármestert.

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2., képv.:
Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök), mint alapítvány,
másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képv.: Várfi András
polgármester), mint önkormányzat,
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között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.
Felek rögzítik, hogy 2010. május 04. napján az alapítvány részére 49.257.428,-Ft pályázati támogatást ítélt
meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt található ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A
Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A projekt során a III.153/2010. ikt. számú építési
engedély alapján létrejött épület tekintetében az alapítvány a projekt befejezését követően ráépítéssel nem szerez
tulajdont/vagy tulajdont szerez.
2.
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 45 fő befogadó képességű IKSZT épület, közösségi tér, ahol
irodai szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos képzések, csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség.
3.

A projekt keretében az alapítvány az alábbi kötelezően vállalt szolgáltatások nyújtását vállalta:
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése –
ifjúsági információs pont működtetése;
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése;
Közösségi internet hozzáférés biztosítása;
Közművelődési programok szervezése;
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.

4.

A projekt keretében az alapítvány az alábbi opcionálisan vállalt szolgáltatások nyújtását vállalta:
Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
Egészségfejlesztési programok;
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (Közháló végpont)
Üzlethelység kialakítása a helyi vállalkozások támogatása érdekében.

5.
A projekt keretében az alapítvány az IKTSZ működtetésének személyi feltételeiként vállalta 2 fő
részmunkaidős munkatárs foglalkoztatását heti 20 és heti 30 órában.
6.
Felek megállapodnak, hogy az önkormányzat vállalja a projekt lezárását követően az 5 éves kötelező
fenntartási időszak alatt a 2 fő részmunkaidős munkavállalóra eső bér és járulék terhek összegének megfelelő
támogatást.
7.
Felek megállapodnak, hogy a 5 éves kötelező fenntartási időszakot követően is a projekt célokat
megvalósítják mindaddig, ameddig a támogatással létrejött ingatlan más formában történő működtetése nem
indokolt úgy, hogy az önkormányzat erre az időszakra is kötelezi magát, hogy az ebben az időszakban a
működéshez szükséges munkaerő biztosításához támogatást nyújt.
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a projekt keretében kötelezően biztosítandó munkavállalók esetében az
alapvető munkáltatói jogokat az alapítvány gyakorolja, az egyes munkáltatói jogokat jelen megállapodás alapján a
polgármester/jegyző gyakorolja.
9.
Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik úgy, hogy azt bármelyik fél csak a
projekt kötelező 5 éves fenntartási időszakát követően évvégére a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal indokolás nélkül 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.
Felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Gyomaendrőd, 2011. november …..

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Gyomaendrőd Város
Alapítvány
Önkormányzata
képv. Farkas Zoltánné kuratóriumi
képv. Várfi András polgármester
elnök
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
kiegészítése
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-5.2.1/A-11kódszámú, "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázati
felhívásra konzorciumi együttműködéssel pályázatot nyújtott be önkormányzatunk Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken címmel.
A projekt közös megvalósítására létrejött Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban
rögzítette a projekt előkészítés, megvalósítás feladatainak ellátását, feltételeit. A társulási megállapodás
jóváhagyásakor még nem tudtuk a projekt költségeit, a saját erő mértékét, a létesítmények és eszközök
beszerztésének teljes tartalmát, ezért a benyújtott pályázat végleges költségvetési és műszaki adataival szükséges
kiegészíteni a Társulási Megállapodást. A kiegészítés arra vonatkozik, hogy a projekt konzorciumi partnerek közötti
költségmegoszlása és az egyes településeken megvalósuló műszaki tartalmának részletezése is rögzítésre kerüljön
a Társulási Megállapodásban a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A 2011. október 20-án tartott ülésén a Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a döntési javaslat
szerint jóváhagyta a Társulási Megállapodás kiegészítését.
A 2011. október 20-iki rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadott összköltség, a Gyomaendrődre jutó támogatás
és önerő mértéke változatlan, az 580/2011. (X. 21.) Gye. Kt. határozat tartalmilag megfelelő volt a pályázat
benyújtásához.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A véleményező bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás kiegészítését az alábbiak szerint jóváhagyja.
VII/1. pont kiegészítése:
A projekt alapadatai:
Pályázat kódja: DAOP-5.2.1/A-11
A projekt összköltsége: 383 690 101,- Ft.
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Támogatás mértéke: 90%.
Támogatás összege: 345 321 091,- Ft.
A projekt önerő része 38 369 010,- Ft, melyet a társulás tagjai biztosítanak az alábbiak szerint:
Konzorciumi
tagra jutó projekt
összköltség

Konzorciumi
tagra jutó
támogatás

Konzorciumi
tagra jutó
önerő

Konzorciumi tagra jutó
költség az
összköltséghez
viszonyítva %-ban

Kondoros

109 840 549

98 856 494

10 984 055

28,628

Gyomaendrőd

102 143 868

91 929 481

10 214 387

26, 621

Kamut

75 898 094

68 308 285

7 589 809

19,781

Kétsoprony

95 807 590

86 226 831

9 580 759

24.970

Összesen

383 690 101

345 321 091

38 369 010

100

VII/3. pont kiegészítése:
A projekt keretében a Tagok által elfogadott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzítettek szerint az
alábbiakat tervezik:
Gyomaendrőd
1. öblözet (Zrínyi-Kató-Nagy S.-Katona utcák)
A csatorna teljes hossza: 1420 m, nyílt földmedrű szakaszának hossza: 1187 m, zárt szakaszainak hossza:
233 m, a csatlakozó nyílt földmedrű csatornaszakasz hossza: 25,0 m.
Befogadó: CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna 1+016 szelvénye
2. öblözet (Korányi-Temető-Fazekasi-Szélmalom-Akác-Orgona-Szabadság utcák)
2-2-0 jelű csatorna
A csatorna teljes hossza: 315 m, nyílt burkolt medrű szakaszának hossza 46 m, földmedrű szakaszának
hossza 269 m.
2-3-0 jelű csatorna
A tervezett csatorna szakasz hossza: 182 m, medre: nyílt, burkolt medrű.
Befogadó: CS 2-0-0 jelű főcsatorna 0+640 szelvénye
2-3-1 jelű, 2-3-2 jelű csatornák
A 2-3-1-jelű csatorna hossza: 232 m, medrének anyaga teljes hosszán föld. 2-3-2 jelű csatorna hossza: 222
m, medrének anyaga teljes hosszán föld.
Befogadó: Fazekasi utcai 2-3-0 jelű csatorna 0+221 szelvény
2-3-3- jelű, 2-3-31 jelű csatornák
A 2-3-3 jelű csatorna hossza: 125 m, medrének anyaga teljes hosszán föld. A 2-3-31 jelű csatorna hossza:
102 m, megdrének anyaga teljes hosszán föld.
Befogadó: Fazekasi utcai 2-3-0 jelű, tervezett csatornájának 0+368 szelvénye
2-4-0 jelű csatorna
A csatorna tervezett hossza: 122 m, medrének anyaga teljes hosszán föld.
Befogadó: CS 2-0-0 jelű csatorna 0+662 szelvény
2-7-0 jelű, 2-7-1 jelű csatornák
A 2-7-0 jelű csatorna teljes hossza: 266,0 m, anyaga ø50 beton zárt, a zárt gerinccsatornához csatlakozó
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bekötő csatorna szakaszok hossza: 17,0 m, anyaga ø40 beton.
Befogadó: CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna 1+293 szelvény
A 2-7-1 jelű csatorna teljes hossza: 248 m, nyílt burkolt szakaszának hossza: 16,0 m, földmedrű
szakaszának hossza: 232 m, csatlakozó burkolt szakaszának hossza 4,0 m.
4. öblözet (Hunyadi-Gárdonyi-Bánomkerti utcák, Losonczy utcai csapadékvíz tározó)
A 4. jelű csapadékvíz elvezetési öblözet a gyomai városrész legnagyobb öblözete, magában foglalja a városrész
teljes keleti területeit. Az öblözeti vizek befogadója a Hantoskerti Holt-Körös. A csapadékvíz elvezetéssel érintett
utcák közül a Hunyadi utca az öblözet középső részén, a Gárdonyi utca az öblözet nyugati oldalán, a Bánomkert
utca a 4. jelű öblözethez tartozó, de az a városi körtöltéssel elválasztott 4/1 jelű öblözetben található. A Losonczy
utcai csapadékvízu tároló a 4. jelű öblözet déli határvonala mellett helyezkedik el. A tárgyi utcákra jellemző a kertes
családi házas beépítés szilárd burkolatú útpályákkal, az azokat követő nyílt árkokkal.
4-3-2 jelű csatorna
A 4-3-2 jelű csatorna teljes hossza: 209 m, zárt szakaszának hossza: 86,0 m, a nyílt burkolt medrének
hossza: 123,0 m.
Befogadó: 4-3-0 jelű csatorna, 1+151 szelvény.
4-4-0 jelű csatorna
A csatorna teljes hossza: 347 m, medre a csatorna teljes hosszán nyílt burkolt.
Befogadó: Gárdonyi utcai meglévő csapadékvíz tároló
4-5-0 jelű csatorna
A csatorna teljes hossza: 535 m, nyílt földmedrű szakaszának hossza: 219 m, zárt szakaszának hossza: 316
m.
Befogadó: Losonczy utcai záportározó
Losonczy utcai záportározó
A rendezésbe bevonandó partvonal hossza 250 m, a rendezés után a maximális tárolási térfogat: 14 000 m3,
a max. üv: 82,87 mBf.
7. öblözet (Fő és Polányi utcai csapadékvíz elvezetés)
7-1-0 jelű csatorna
A tervezett zárt szakasz hossza: 473 m, betervezett nyílt szakasz 401 m, a nyílt szakasz meder anyaga föld.
Befogadó: Görbekút-Vidólaposi csatorna 0+031 szelvény.

Kamut
Kamut község belterületi vízrendezésnek gerincét két gyűjtő csatorna képezi. Az 1. sz. főcsatorna a község
belterület dél-nyugati határán, a 2. sz. főcsatorna a községet észak-keletről határoló mélyvonulatban, az ún.
kamutérben helyezkedik el. Mindkét főcsatorna az Nk XIV. sz. öntöző főcsatorna bal oldali szivárgó árkába torkollik
szivattyús átemeléssel. A jelenleg is meglévő átemelők rossz állapotban vannak, kapacitásuk nem elégséges, teljes
átépítésük indokolt.
Az átemelők fő műszaki paraméterei:
1. sz. átemelő
Csatlakozási pont: az öntöző főcsatorna 6+258 cskm szelvénye.
Szivárgócsatorna fenékszint: 86,01 mBf.
1. sz. főcsatorna fenékszint: 85,40 mBf
Tervezett kapacitás: 89,4 l/s.
Tervezett szivattyú: FLYGT L 3102-410
Szivattyúk száma: 2 db.
Motor teljesítmény: 3,8 kW/db.
Beépített teljesítmény: 8,0 kW.
A két szivattyú névleges kapacitása: 120 l/s.
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Beépítés: közös szívóakna, külön nyomóoldali ág.
Nyomóvezeték átmérő, anyag: NA 200 acél
Hossz: 2x30 m
Közút keresztezés helye: 4642 sz. közút 12+130 km szelvény.
Keresztezés módja: Acél védőcsőben átsajtolással.
Védőcső: 2 x NA 250 acél
2. sz. átemelő
Csatlakozási pont: az öntöző főcsatorna 6+778 cskm szelvénye.
Szivárgócsatorna fenékszint: 85,91 mBf.
2. sz. főcsatorna fenékszint: 85,00 mBf
Tervezett kapacitás: 58,8 l/s.
Tervezett szivattyú: FLYGT L 3102-410
Szivattyúk száma: 2 db.
Motor teljesítmény: 3,8 kW/db.
Beépített teljesítmény: 8,0 kW.
A két szivattyú névleges kapacitása: 120 l/s.
Beépítés: közös szívóakna, külön nyomóoldali ág.
Nyomóvezeték átmérő, anyag: NA 200 acél
Hossz: 2x30 m
Közút keresztezés helye: 4642 sz. közút 12+570 km szelvény.
Keresztezés módja: acél védőcsőben átsajtolással.
Védőcső: 2 x NA 250 acél
Mivel a 2. sz. főcsatorna puffer-kapacitása nagyobb, és esetlegesen külvizeket is fogadhat, indokolt a mértékadó
vízhozamnál nagyobb szivattyú alkalmazása.
Az 1. sz. főcsatorna nyomvonal vezetése az 1+417 szelvényt követően (a Tavasz utcától) megváltozik. Kikerülve a
magántulajdonú ingatlanokat, a 101/2 hrsz. (Tavasz u.) és a 20/3 hrsz. (Kossuth u.) területén, végig zártan jut a
Rákóczi utcáig.
Zárt szakasz hossza: 418, 0 m.
Végszelvény: 1+835

Kétsoprony
Egy gerinccsatorna épül ki (1-0-0 sz. főcsatorna), ebbe csatlakoznak az utcák jobb és bal oldali vízelvezető árkai
(külön számozás nélkül).
Befogadó: Kétsoprony-Vitézek összekötő csatorna 7+670 cskm szelvénye.
Vonalvezetés: egy gerinccsatorna épül ki (1-0-0 sz. főcsatorna), ebbe csatlakoznak az utcák jobb és bal oldali
vízelvezető árkai (külön számozás nélkül).
1-0-0 sz főcsatorna vonalvezetése
Befogadó: a Társulati kezelésű Kétsoprony-Vitézek összekötő csatorna 7+670 cskm szelvénye.
0+000 0+250

Zárt csatorna a 039/4 hrsz. szántóterület és a zártkertek határvonalán

0+250

Szivattyúállás kiépítése tiltós iker-aknával, mobil szivattyú elhelyezésére alkalmas
szivattyúállással

0+250 0+280

Nyílt csatorna a 039/4 hrsz. szántóterület és a zártkertek határvonalán

0+280 0+350

Nyílt csatorna a 039/4 hrsz. szántóterület szélén, a meglévő nyugat-keleti irányú elvezető
csatorna nyomvonalán

0+350 0+640

Nyílt csatorna a Jánosik utca bal (páros) oldalán, a meglévő útárok nyomvonalán

0+640 -

Jánosik utca keresztezése
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0+658
0+658 0+725

Nyílt csatorna a Jánosik utca jobb (páratlan) oldalán, a meglévő útárok nyomvonalán

0+725 0+743

A Dózsa György út (44108. sz. közút) keresztezése az 1+620 km szelvényben, út alatti
átsajtolással

0+743 1+000

Nyílt csatorna a Dózsa György út jobb (páros) oldalán, a meglévő út-árok nyomvonalán

1+000 1+115

Zárt csatorna a Dózsa György út jobb (páros) oldalán, buszmegálló, parkolók alatt, ill. a
Huznyadi u. keresztezésénél

1+115 1+275

Nyílt csatorna a Dózsa György út jobb (páros) oldalán, a meglévő útárok nyomvonalán

1+275 1+450

Nyílt csatorna a Kulich Gyula utca jobb (páratlan) oldalán, a meglévő útárok nyomvonalán

Magassági vonalvezetés:
A zárt csatornával a Vitézek csatorna 87,22 mBf fenékszintjéhez csatlakozunk.
A Hunyadi János utcáig (1+115 km szelv.) 0,5%o egyenletes esés, majd egy meredekebb szakaszt követően
a Kulich Gyula utcában egy kisebb, 1,0 %o-es esés. (lásd 5. sz. rajz, hossz-szelvény)
Keresztszelvényi kialakítás:
0+000 - 0+250

Zárt, ø60 beton csatorna

0+250 - 1+000

Burkolt árok, betonlap burkolat (1. sz. minta-keresztszelvény)

1+000 - 1+115

Zárt, ø40 beton csatorna

1+115 - 1+275

Burkolt árok, betonlap burkolat (1. sz. minta-keresztszelvény)

1+275 - 1+450

Fenék-stabilizált földmedrű árok (2. sz. minta keresztszelvény)

Mellékcsatornák:
Nagyrészt a már meglévő útárkok nyomvonalán épülnek, valamennyi árok földmedrű, fenék-stabilizált (2. sz. mintakeresztszelvény szerint).
Kivétel mindössze az Ady E. utca jobb és bal oldali árok kezdeti, 70,0-70,0 m-es szakasza, ahol a parkolók miatt zárt
csatornát építünk (ø315 KG PC)
Építési hosszak:
Mikszáth K. u
Mikszáth K. u.
Jánosik u.
Kossuth u.
Kossuth u.
Ady utca
Ady utca
Petőfi utca
Petőfi utca
Dózsa György u.
Nyírfa utca
Jókai utca
Jókai utca
Rákóczi utca
Rákóczi utca
Hunyadi utca
Hunyadi utca

páratlan oldal
páros oldal
páratlan oldal
páratlan oldal
páros oldal
páratlan oldal
páros oldal
páratlan oldal
páros oldal
páratlan oldal
páratlan oldal
páros oldal
páratlan oldal
páros oldal
páratlan oldal
páros oldal

500 m
510 m
250 m
340 m
350 m
340 m
350 m
340 m
340 m
570 m
90 m
140 m
140 m
150 m
150 m
170 m
170 m
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Kulich Gyula utca
Összesen:

páros oldal

160 m
5 060 m

Átereszek: a 44108. sz. utat átsajtolással, az önkormányzati kezelésű utcákat félpályás átvágással tervezzük
keresztezni a hidraulikai méretezésnek megfelelő csőáteresz beépítésével, kétoldali vb. támfallal, a meglévő
burkolat eredetivel azonos minőségű helyreállításáva.
Kapubejárók: valamennyi ingatlanhoz egységesen 4,0 m-es kapubejárót tervezünk, a hidraulikai méretezésnek
megfelelő csőáteresz beépítésével, kétoldali vb. támfallal, a meglévő kapubejáró burkolat eredetivel azonos
minőségű helyreállításával.
Tisztítóaknák: a zárt szakaszokra épül, átlagos aknatávolság 50,0 m.

Kondoros
Az észak-keleti öblözetben új gerinccsatorna kerül kialakításra, melynek befogadója az Új-Szőrhalmi csatorna
14+637 cskm szelvénye. A Déli öblözetben a belterülettel szomszédos belvízcsatornákat alkalmassá tesszük arra,
hogy a déli, 1. sz. vízgyűjtőről a csapadékvíz gravitációsan távozhasson. A Bolzadűlői csatorna utolsó 370 m-es
szakasz, 2 db áteresz, a Bolzadűlői I. mellékág első 150 méteres szakasz fenékszintje, valamint egy közúti áteresz a
vízjogi fennmaradási engedélyes szinthez képest 30-40 cm-re feljebb van. A rekonstrukció célja a vízjogi
üzemeltetési engedélyes állapot helyreállítása. Déli gerinccsatorna kialakítása Thaly Kálmán u. nyugati, páratlan
oldalán, melynek befogadója a Bolzadűlői I. mellékág 0+990 cskm szelvénye.
Észak-keleti öblözet
Új gerinccsatorna kialakítása az alábbi nyomvonalon:
0+000
0+000 0+955
0+955 1+235
1+235 1+285
1+285 1+495
1+495 2+050
2+050

Főbefogadó Új-Szőrhalmi csatorna 14+637
cskm szelvény
Kondorosi északi övcsatorna (066/28 hrsz)
380 hrsz szántó (meglévő csatorna)
Bocskai u. nyugati oldal (387 hrsz)
Klapka György u. déli oldal (410. hrsz)
Dózsa Györg yu. keleti oldal (781. hrsz)
Deák F. u. átemelő végpont (919. hrsz)

Magassági vonalvezetés:

A csatorna magaspontja a Dózsa Gy. u. - Áchim utca kereszteződésében van. Ebbe a pontba emeli vissza a Deák
Ferenc u. átemelő a csapadékvizet.
Keresztszelvényi kialakítás:
0+000 1+285
1+285 2+050

Földmedrű árok
Burkolt árok, betonlap burkolat (1. sz. mintakeresztszelvény)

Mellékágak:
A Dózsa Gy. utat keresztező utcák (Őr u, Klapka u., Bajcsy-Zsilinszky u., Rákóczi u, József Attila u., Áchim u, Bacsó
Béla u., Deák Ferenc u.) mélyebben fekvő és a tervezett gerincre köthető árkai nagyrészt elkészültek.
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Rekonstrukciójukra egy későbbi ütemben kerül sor.
Déli öblözet
A belterülettel szomszédos belvízcsatornákat alkalmassá tesszük arra, hogy a déli 1. sz. vízgyűjtőről a csapadékvíz
gravítációsan távozhasson.
A Bolzadűlői csatorna utolsó 370 m-es szakasz, 2 db áteresz, a Bolzadűlői I. mellékág első 150 m-es szakasz
fenékszintje, valamint egy közúti áteresz a vízjogi fennmaradási engedélyes szinthez képest 30-40 cm-re feljebb
van.
A rekonstrukció célja a vízjogi üzemeltetési engedélyes állapot helyreállítása.
A belvízlevezető csatornák rekonstrukció során tervezett (engedélyes) műszaki adatai:
Bolzadűlői belvízlevezető csatorna:
Torkolathoz tartozó vízgyűjtő terület: 2 051 ha
Torkolati vízhozam: 0,66 m3/s
Fenékszélesség: 0,8 m
Rézsühajlás: 1:1,5
Esés: 0,0002
A felső szakasz vízgyűjtő területe és vízhozama közel megegyező a végszelvényben csatlakozó Bolzadűlői
mellékág adataival.
Bolzadűlői mellékág:
Torkolathoz tartozó vízgyűjtő terület: 1 753 ha
Torkolati vízhozam: 0,35 m3/s
Fenékszélesség: 0,6 m
Rézsühajlás: 1:1,5
Esés: 0,0002
Molnár-dűlői belvízlevezető csatorna:
Torkolathoz tartozó vízgyűjtő terület: 462 ha
Torkolati vízhozam: 0,161 m3/s
Fenékszélesség: 0,7 m
Rézsühajlás: 1:1,5
Esés: 0,0002
Tervezett rekonstrukciós munkák:
csatorna

szelvény

Bolzadűlői csatorna:

3+110 - 3+492 burkolt árok építés

370 m

ø80 áteresz építés 2 db

16 m

Bolzadűlői I. mellékág:

0+000 - 0+150 burkolt árok építés

150 m

közútkeresztezés 1 db

10 m

0+172 - 0+322 földmeder rekonstrukció

150 m

0+322 - 1+472 földmeder fenékstabilizálás

1150 m

0+010 - 0+850 földmeder rekonstrukció

840 m

Molnár-dűlői csatorna:

Az állékonyság biztosítása céljából a medret az adott szakaszon burkolni kell.
Közúti áteresz építése:
Helye: 4642 Gyomaendrőd-Nagyszénás közút 20+996,5 km szelvény
Csatorna szelvény: 0+179 cskm
Átmérő: ø80
Hossz: 9,0 m
Jelenlegi folyásfenék: 84,65 mBf
tervezett (vízjogi engedélyes) fenékszint: 84,2 mBf
62

A mélyítésre két változat lehetséges:
"A" változat: a meglévő áteresz meghagyásáva, és egy új csőáteresz építésével, sajtolással.
"B" változat: meglévő áteresz bontása, új áteresz építése félpályás átvágással, burkolat helyreállítással.
A Bolzadűlői mellékág 0+990 cskm szelvénytől kezdődően "túlkotort", ezért ezen a szakaszon pangó vizek alakulnak
ki. A vízminőség-védelem érdekében fontos a pangó vizek megszüntetése, amelyet a mederfenék feltöltésével,
stabilizálással érünk el. Feltöltésre homokos kavicsot használunk. Átlagos feltöltési vastagság: 30 cm.
Déli gerinccsatorna kialakítása:
A gerinccsatornát a Thalÿ Kálmán u. nyugati, páratlan oldalán alakítjuk ki.
Befogadó: Bolzadűlői mellékág 0+990 cskm szelvény
Vízgyűjtő terület: 80,07 ha
Vízhozam: 118 l/s
Csatlakozási szint: 84,4 mBf
anyag, átmérő: ø60 beton (zárt csatorna)
hossz: 466,0 m
Esés: 0,0003
Végszelvény fenékszint: 84,55
A végszelvény fenékszint alkalmas arra, hogy a befogadó Bolzadűlői I. mellékág alacsony vízállása esetén az 1. sz.
öblözet vizét gravitációsan vezesse le. Magas vízállás esetén a torkolati tiltó zárásával megakadályozható a víz
visszaáramlása. Ekkor a víztelenítást vagy az 1. sz. átemelő végzi (a csatorna minimális esése ellenirányú
vízáramlást is lehetővé tesz), vagy a torkolati tiltónál elhelyezett mobil tiltó végzi.
Gerinccsatornába csatlakozó mellékágak
szám:
1-1-0
1-2-0
1-2-1

utca, oldal
Gépállomás DNy
Gépállomás DK
Gépállomás ÉK - Tessedik Ny

hossz (m)
535
350
400

áteresz (m)

1-2-1-1
1-2-2
1-3-0
1-4-0
1-5-0
1-5-1
1-5-1-1
1-6-0
1-7-0
1-8-0
1-8-1
Összesen:

Tessedik K
Gépállomás ÉNy
Gépállomás ÉK
Andrássy DNy
Andrássy DK
Andrássy ÉK - Tessedik Ny
Tessedik K
Andrássy ÉNy
Bem DNy
Tessedik Ny
Tessedik K

180
85
250
540
125
200
85
250
435
85
75
3595

8
6

12
18

16
12
20
8
16
18
8
142

A mellékágak földmederrel készülnek.
Átereszek átmérője: ø300
Kapubejárók: új építés előirányzat 60 db.

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert és dr.
Csorba Csaba jegyzőt a megállapodás aláírására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dobó Anita
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása együttműködési kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. október 21-én kelt levelével megkereste Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét a Társulás felé fizetendő 2011. évi önkormányzati hozzájárulás tárgyában.
A megkeresés oka, hogy az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összege a Társulási Tanács által nem
került jóváhagyásra az ehhez szükséges minősített többség hiányából adódóan.
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-szögi Kistérséghez történő 2008. évi csatlakozást követően 500 Ft/fő
lakosonkénti hozzájárulást fizetett, mely összeg fedezte a Társulás keretei között ellátott feladatok költségeit.
2010. évben fogalmazódott meg az a javaslat, hogy célszerű lenne az önkormányzati hozzájárulás megosztásának
meghatározására olyan módszert kidolgozni, melynek alapján a hozzájárulás összege minden önkormányzat
számára tervezhetővé és elfogadhatóvá válhat.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nemcsak Gyomaendrőd számára nem volt egyértelmű a korábbi felosztási forma és
módszer, hanem a Kistérségi Iroda is szükségesnek tartotta az önkormányzati hozzájárulást megalapozó
dokumentumok és döntések pontosítását.
Ezt követően a Kistérségi Iroda Gazdasági Szervezete kérte a települési önkormányzatok pénzügyes kollégáit közös
gondolkodásra, javaslatok kidolgozására. A Kistérségi Iroda tájékoztatása szerint kizárólag Gyomaendrőd reagált a
megkeresésre, melyet követően több alkalommal került sor személyes egyeztetésre.
A költségfelosztási javaslatok közül két alternatíva került kiemelésre, egy költségvetés arányos és egy feladat
arányos változat. A két megosztási lehetőség közül a Társulási Tanács 2010. április 14-i ülésén az önkormányzatok
képviselői a feladat arányos megosztást fogadták el. Ezen verzió lényege, hogy ahol a feladat jelentkezik ott jelenjen
meg a nagyobb költség is. A Társulási Tanács ülésére készített előterjesztés hangsúlyozta, hogy mindkét kidolgozott
költségviselési verzió azon az elven és számítási metodikán nyugszik, hogy Gyomaendrőd és Hunya települések (
ezen két önkormányzatnak nincs társulás által fenntartott intézménye) az igazgatási költségekből minimális
terhet viseljenek. Véleményünk szerint joggal várja el az önkormányzat, hogy ha feladatot nem hárít a társulásra,
költséget se osszon rá.
A 2010. évi anyagban az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás összege 4.482 E Ft volt,
melyből a TITÁN rendszer szerződés szerinti költsége 2.487 E Ft. Az igazgatási feladatok 2010. évben ténylegesen
1.995 E Ft összegű önkormányzati támogatást igényeltek, mely összeg külön tételként nem jelent meg az
önkormányzati hozzájárulások összegét meghatározó anyagban.
Ezzel szemben a 2011. évi tervezetben Kistérségi Iroda megnevezéssel 9.791 E Ft összegű költség került
lakosságarányosan szétosztásra az önkormányzatok között (a teljes igazgatási költség 12.277 E Ft, amit csökkent a
TITÁN program működési költsége, hiszen ezt külön soron, külön tételként fizetnek meg a települések).
Az alábbi kérdéseket és észrevételeket intéztük a Társulási Tanács felé, miután megkaptuk a Kistérségi Irodától a
Társulás 2011. évi költségvetési tervéhez készített, önkormányzati hozzájárulásokat bemutató tervezetet:
Az igazgatási tevékenység konkrétan milyen típusú feladatokat foglal magába?
Hol érvényesül az az elv, hogy feladatarányosan viseljük a terheket?
Mi a magyarázata annak, hogy a gazdasági szervezet költségeit intézményekre leosztva határozta meg a
társulás, ugyanakkor az igazgatási feladatokat már lakosságarányosan?
2010. évben igazgatási feladatok címén nem osztott a társulás költséget Gyomaendrődre, ugyanúgy ahogy a
többi településre se, 2011. évben viszont ugyanezen a jogcímen már 3.172 E Ft-ot kellene
önkormányzatunknak megfizetni. Gyomaendrőd számára ez elfogadhatatlan és mindenképpen magyarázatot
igényel.
Mi az indoka annak, hogy az igazgatási feladatok költsége az előző évhez képest több mint 5.300 E Ft-tal
megnőtt, a működési bevétel 3.000 E Ft-tal lecsökkent és így az igazgatási feladatokhoz történő
önkormányzati hozzájárulás összege közel 5-szörösére emelkedett?
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A Kistérségi Iroda költségvetése 2010. évben (eredeti előirányzat) 208.000 E Ft volt, 2011-ben viszont
meghaladja a 255.000 E Ft-ot. A növekedés közel 23%. Mi a magyarázata? A Szociális és Gyermekjóléti
Intézménynél az előző évhez képest a költségek 7,7%-kal, a Humán Szolgáltató Központnál 6,2%-kal
emelkedtek. Ennek hatásaként a Társulás költségvetésén belül jelentősen megnőtt az az arányszám, ami a
költségek lakosságarányos megosztásának az alapja.
Véleményünk szerint a 2011. évi önkormányzati hozzájárulás összegét a Kistérség nem a 2010. évben elfogadott
módon határozta meg. Amennyiben a 2010. évben megfogalmazott elv érvényesül, azaz Gyomaendrőd és Hunya
települések – mivel nincs társulás által fenntartott intézményük – az igazgatási költségekből minimális terhet
viseljenek, akkor nem történhetett volna meg, hogy igazgatási feladatok címén több mint 3 millió Ft megfizetését
kérik Gyomaendrőd Város Önkormányzatától.
A szakfeladat rend változásából adódóan elfogadja az Önkormányzat, hogy a Gazdasági Szervezet költségei közül
kiemelésre kerültek az igazgatási költségek, de mindenképpen az az álláspontunk, hogy ebben az esetben is az
igazgatási feladatok költségeit az egyes intézményekre (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Humán Szolgáltató
Központ és Kistérségi Iroda) szükséges ugyanúgy leosztani, mint a gazdasági szervezet költségeit, hiszen a 3
intézmény működtetésével áll az itt elvégzett feladat is szoros összefüggésben. A Kistérség az igazgatási
költségeket nem osztotta le a 3 intézményre, majd azt követően lakosság arányosan az egyes településekre, hanem
a teljes költséget azonnal ráosztotta a településekre. A Kistérség által javasolt önkormányzati hozzájárulás
megosztásának módszerével Gyomaendrőd Városra jutó költség 9.765 E Ft, Gyomaendrőd számítási módszerével
a fizetendő hozzájárulás összege 7.500 E Ft.

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

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

Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása együttműködési kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részére a
2011. évi költségvetési rendeletébe betervezett 7.500 E Ft összegű önkormányzati hozzájárulást biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2011. évi önkormányzati hozzájárulás településenként eFt-ban
Kistérségi javaslat
I.

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
45 886 eFt
Költségvetés Önkormányzati
megoszlása
hozzájárulás
településenként feladatellátás
eFt
alapján eFt
Szarvas
196 398
35 783
Csabacsűd
85 270
9 145
Kondoros
33 335
1 384
Kardos
13 812
36
Örménykút
7 828
-516
Békésszentandrás
589
54
Összesen:
337 232
45 886

II.

Humán Szolgáltató Központ

22 660 eFt

1. verzió

Pedagógiai szakszolgálat

Költségvetés Önkormányzati
megoszlása
hozzájárulás
településenként feladatellátás
eFt
alapján eFt
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

110 880
6 746
15 267
1 621
1 318
12 041
147 873

III. Gazdasági Szervezet
Kiadások bevételek különbözete:

13 216
2 074
3 530
294
359
3 187
22 660

16 007 eFt

14 326 eFt

Költségvetés
Önkormányzati
Ellátottak
megoszlása
hozzájárulás
száma 2010-ben
településenként
feladatellátás
településenként
eFt
alapján eFt
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

14 326

14 326

510,2
64,0
134,3
8,0
4,0
62,7
783,2

9332
1171
2457
146
73
1147
14326

Intézmény:
Szociális Intézmény
Humán Szolgáltató
Kistérségi Iroda
Összesen:

Költségvetés
337 232
147 873
255 151
740 256

Arány %
Hozzájárulás eFt
45,56%
7 292
19,98%
3 198
34,47%
5 517
100,00%
16 007

Szociális Intézmény

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

Költségvetés
megoszlása
településenként
eFt
196 398
85 270
33 335
13 812
7 828
589

337 232

Humán Szolgáltató Központ
Költségvetés
megoszlása
településenként
eFt
Szarvas
110 880
Csabacsűd
15 267
Kondoros
12 041
Kardos
6 746
Örménykút
1 621
Békésszentandrás
1 318
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:
147 873

Arány %
58,24
25,29
9,88
4,10
2,32
0,17
0,00
0,00
100,00

Arány %
74,98
10,32
8,14
4,56
1,10
0,89
0,00
0,00
100,00

Hozzájárulás eFt
4 246
1 844
721
299
169
13
0
0
7 292

Hozzájárulás eFt
2 398
330
260
146
35
29
0
0
3 198

Kistérségi Iroda lakosságszám arányában
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

IV. Kistérségi iroda
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
2 121
4,39
242
12,06
665
1,60
88
0,97
53
8,57
473
32,40
1 788
1,58
87
100,00
5 517

9 791 eFt
???
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
3 764
4,39
430
12,06
1 181
1,60
156
0,97
95
8,57
839
32,40
3 172 ???
1,58
154
100,00
9 791

2262

V. TITÁN rendszer szerződés szerinti költsége:
Intézmény:
Szociális Intézmény
Humán Szolgáltató
Kistérségi Iroda
Összesen:

Költségvetés
337 232
147 873
255 151
740 256

2 486 eFt
Arány
46%
20%
34%
100%

Hozzájárulás eFt
1 132
497
857
2 486

Szociális Intézmény
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:
Humán Szolgáltató Központ

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
58,22
658
6,65
75
18,27
207
2,42
28
1,46
17
12,98
147
0,00
0
0,00
0
100,00
1 132
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
58,22
289
6,65
33
18,27
91
2,42
12
1,46
7
12,98
65
0,00
0
0,00
0
100,00
497

Kistérségi Iroda lakosságszám arányában
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
329
4,39
38
12,06
103
1,60
14
0,97
8
8,57
73
32,40
278
1,58
14
100,00
857

VI. Belső ellenőrzés ellenőrzési napok arányában
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9 517 eFt

A Települések/Társulás saját ellenőrzéseire jutó költség
9 517
Ellenőrzési
%
Hozzájárulás eFt
napok száma
Szarvas
55
12,20
1 161
Csabacsűd
26
5,76
549
Kondoros
35
7,76
738
Kardos
26
5,76
549
Örménykút
15
3,33
316
Békésszentandrás
30
6,65
633
Gyomaendrőd
135
29,93
2 849
Hunya
26
5,76
549
Társulás
103
22,84
2 173
Összesen:
451
100,00
9 517

8251

3630

Társulás ellenőrzési napjainak megosztása
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

2 173 eFt
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
835
4,39
96
12,06
262
1,60
35
0,97
21
8,57
186
32,40
704
1,58
34
100,00
2 173

VII. Ifjúsági referens költségeihez hozzájárulás
a hozzájárulás 100%-ban Szarvast érinti

VIII. Hatósági feladatok

610 eFt
Költségek
megoszlása
feladat
arányában

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Hunya
Összesen:

2 105 eFt

7
14
37
6
11
7
82

Önkormányzati
hozzájárulás
feladatellátás
alapján eFt
52
104
275
45
82
52
610

396

IX. Útügyi feladatok
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

X. BMTT hozzájárulás
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

2 704 eFt
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
1 039
4,39
119
12,06
326
1,60
43
0,97
26
8,57
232
32,40
876
1,58
43
100,00
2 704

293 eFt
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
113
4,39
13
12,06
35
1,60
5
0,97
3
8,57
25
32,40
95
1,58
4
100,00
293

858

94

XI. DAOP önerő
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

11 198 eFt
Önerő eFt
6 107
1 119
2 663
355
954
11 198

Településenkénti hozzájárulás összesen
Szarvas

74 216

Csabacsűd

16 211

Kondoros

12 441

Kardos

1 750

Örménykút

1 030

Békésszentandrás

6 962

Gyomaendrőd

9 762

Hunya

885

Összesen:

123 257

7467
7467

Belső ell.
1101

KEOP önerő
524

9092

2011. évi önkormányzati hozzájárulás településenként eFt-ban
Gyomaendrődi javaslat
I.

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Költségvetés megoszlása
településenként eFt
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

II.

196 398
85 270
33 335
13 812
7 828
589
337 232

Humán Szolgáltató Központ

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

III.

Gazdasági Szervezet
Kiadások bevételek különbözete:
Gazdasági szervezet költsége

45 886 eFt
Önkormányzati
hozzájárulás
feladatellátás
alapján eFt
35 783
9 145
1 384
36
-516
54
45 886
22 660 eFt

Költségvetés megoszlása
településenként eFt
110 880
6 746
15 267
1 621
1 318
12 041
147 873

2. verzió

Pedagógiai szakszolgálat

Önkormányzati
hozzájárulás
feladatellátás
alapján eFt
13 216
2 074
3 530
294
359
3 187
22 660

16 007 eFt
27 652 e Ft

14 326 eFt

Költségvetés
Önkormányzati
Ellátottak száma
megoszlása
hozzájárulás
2010-ben
településenk
feladatellátás
településenként
ént eFt
alapján eFt
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

14 326

14 326

510,2
64,0
134,3
8,0
4,0
62,7
783,2

9332
1171
2457
146
73
1147
14326

Intézmény:
Szociális Intézmény
Humán Szolgáltató
Kistérségi Iroda
Összesen:
Szociális Intézmény

Költségvetés
337 232
147 873
227 499
712 604
Költségvetés megoszlása
településenként eFt

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:
Humán Szolgáltató Központ

196 398
85 270
33 335
13 812
7 828
589

337 232

Költségvetés megoszlása
településenként eFt
Szarvas
110 880
Csabacsűd
15 267
Kondoros
12 041
Kardos
6 746
Örménykút
1 621
Békésszentandrás
1 318
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:
147 873
Kistérségi Iroda lakosságszám arányában

Arány %
58,24
25,29
9,88
4,10
2,32
0,17
0,00
0,00
100,00

Arány %
74,98
10,32
8,14
4,56
1,10
0,89
0,00
0,00
100,00

Hozzájárulás eFt
4 412
1 915
749
310
176
13
0
0
7 575

Hozzájárulás eFt
2 491
343
270
152
36
30
0
0
3 322

Költs.megoszlás
a lakosságszám Hozzájárulás eFt
arányában %

Lakosságszám
Szarvas

Arány %
Hozzájárulás eFt
47,32%
7 575
20,75%
3 322
31,93%
5 110
100,00%
16 007

17 350

38,44

1 964

Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

IV. Kistérségi iroda (igazgatás)

224
616
82
49
438
1 656
81
5 110

igazg.önk.hj szüks.
12277 ebből

9 791 eFt

Kiadások bevételek különbözete:
Igazgatás költsége (TITÁN nélkül)
Intézmény:
Költségvetés
337 232
Szociális Intézmény
Humán Szolgáltató
147 873
Kistérségi Iroda
237 405
Összesen:
722 510

Szociális Intézmény

9 791 eFt
17 746 e Ft
20232-2486
Arány %
Hozzájárulás eFt
46,68%
4 570
20,47%
2 004
32,86%
3 217
100,00%
9 791

4 570 eFt
Költségvetés megoszlása
településenként eFt

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

4,39
12,06
1,60
0,97
8,57
32,40
1,58
100,00

196 398
85 270
33 335
13 812
7 828
589

337 232

Arány %
58,24
25,29
9,88
4,10
2,32
0,17
0,00
0,00
100,00

Hozzájárulás eFt
2 661
1 156
452
187
106
8
0
0
4 570

TITÁN ktg-e
2486

Humán Szolgáltató Központ

2 004 eFt

Költségvetés megoszlása
településenként eFt
Szarvas
110 880
Csabacsűd
15 267
Kondoros
12 041
Kardos
6 746
Örménykút
1 621
Békésszentandrás
1 318
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:
147 873
Kistérségi Irodára jutó igazgatási költség

Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Arány %

74,98
10,32
8,14
4,56
1,10
0,89
0,00
0,00
100,00
3217 eFt

1 503
207
163
91
22
18
0
0
2 004

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
1 237
4,39
141
12,06
388
1,60
51
0,97
31
8,57
276
32,40
1 042
1,58
51
100,00
3 217

V. TITÁN rendszer szerződés szerinti költsége:
Intézmény:
Szociális Intézmény
Humán Szolgáltató
Kistérségi Iroda
Összesen:

Hozzájárulás eFt

2 486 eFt

Költségvetés

Arány
337 232
147 873
255 151
740 256

47%
21%
36%
104%

Hozzájárulás eFt
1 132
497
857
2 486

Szociális Intézmény

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
58,22
658
6,65
75
18,27
207
2,42
28
1,46
17
12,98
147
0,00
0
0,00
0
100,00
1 132

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
58,22
289
6,65
33
18,27
91
2,42
12
1,46
7
12,98
65
0,00
0
0,00
0
100,00
497

Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:
Humán Szolgáltató Központ
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

Kistérségi Iroda lakosságszám arányában
Lakosságszám

Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

38,44
4,39
12,06
1,60
0,97
8,57
32,40
1,58
100,00

VI. Belső ellenőrzés ellenőrzési napok arányában

9 517 eFt

A Települések/Társulás saját ellenőrzéseire jutó költség
Ellenőrzési napok száma
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Társulás
Összesen:

55
26
35
26
15
30
135
26
103
451

Társulás ellenőrzési napjainak megosztása

Szarvas
Csabacsűd

329
38
103
14
8
73
278
14
857

9 517
%

Hozzájárulás eFt
12,20
5,76
7,76
5,76
3,33
6,65
29,93
5,76
22,84
100,00

1 161
549
738
549
316
633
2 849
549
2 173
9 517

2 173 eFt
Költségek
megoszlása
Lakosságszám
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
17 350
38,44
835
1 981
4,39
96

8251

Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

VII.

Ifjúsági referens költségeihez hozzájárulás
a hozzájárulás 100%-ban Szarvast érinti

VIII.

Hatósági feladatok

12,06
1,60
0,97
8,57
32,40
1,58
100,00

262
35
21
186
704
34
2 173

2 105 eFt

610 eFt
Költségek megoszlása
feladat arányában

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Hunya
Összesen:

7
14
37
6
11
7
82

Önkormányzati
hozzájárulás
feladatellátás
alapján eFt
52
104
275
45
82
52
610

IX. Útügyi feladatok

2 704 eFt
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %

Lakosságszám

Szarvas

17 350

38,44

1 039

Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

X. BMTT hozzájárulás
Lakosságszám
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Örménykút
Békésszentandrás
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen:

17 350
1 981
5 444
721
436
3 867
14 625
712
45 136

XI. DAOP önerő

119
326
43
26
232
876
43
2 704

293 eFt
Költségek
megoszlása
Hozzájárulás eFt
lakosságszám
arányában %
38,44
113
4,39
13
12,06
35
1,60
5
0,97
3
8,57
25
32,40
95
1,58
4
100,00
293

11 198 eFt
Önerő eFt

Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Örménykút
Békésszentandrás
Összesen:

4,39
12,06
1,60
0,97
8,57
32,40
1,58
100,00

6 107
1 119
2 663
355
954
11 198

Településenkénti hozzájárulás összesen
Szarvas

75 954

Csabacsűd

17 351

Kondoros

12 253

Kardos

1 934

Örménykút

1 099

Békésszentandrás

6 338

Gyomaendrőd

7 500

Hunya

827

Összesen:

123 257

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

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2012
évi működési hozzájárulás
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas, Békéscsaba,
Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések önkormányzatával közösen nyújtott
be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt megvalósítására. Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulást. A 278/2010.(VI.24.) Gye. Kt. határozattal
elfogadta a Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását.
A Társulás működéséhez a Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően az önkormányzatoknak hozzá kell
járulniuk. A 2012. évben is a 2011. évben meghatározott 50,-Ft/állandó lakos mértékű fajlagos hozzájárulás került
beépítésre a tervezetbe.
A társulási megállapodás meghatározza, hogy az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat
terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15.
napjáig határozattal dönt.
A Társulás a 2011. november 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi koncepciót. A tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek is el kell fogadnia a 2012. évi hozzájárulás mértékét.
Bevételek alakulása:
Várható bevétel 5.569 e. Ft lesz. / Működési célú bevételt – az önkormányzatok hozzájárulásával . Költségvetés az
előző évhez képest annyiban módosul, hogy a működési célú támogatásértékű bevétel összege csökken 44 ezer Fttal / az érvényben lévő lakosságszám csökkent 880 fővel az 1 főre jutó hozzájárulás összege változatlanul 50 Ft/fő
marad /.
Bevétel

6.

6.

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekult.Önk.Társ.
IV.

Támogatásértékű bevétel

2011
.év Változás
eredeti
2012.
ei.
évi tervezet

IV.
VIII.

1. Támogatásértékű működési bevétel
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN
Pénzforgalom nélküli bevételek

5.613
5.613

-44

5.569
5569

VIII.

1. Előző évi műk.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.500
1500

-1.500

0
0

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZD.ÖNK.TÁRS. BEVÉTEL ÖSSZESEN: 7.113

-1.544

5.569

Kiadások alakulása:
A kiadási főösszeg előirányzata 5.569 ezer Ft, az előző évhez képest csökkent 1.544 e. Ft-tal. A személyi kiadások
összege 360 ezer Ft-tal, a járulék összege 291 ezer Ft-tal emelkedett , a működési céltartalék összege csökken
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2.195 ezer Ft-tal.
Kiadás
6.

I.

IIII

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önk.Társ.
Működési kiadások
1. 1. Személyi kiadások

2011. évi eredeti Változás 2012. évi tervezet
3 144

360

3.504

1. 2. Munkaadókat terh.bef.köt.
1. 3. Dologi kiadások

820
700

291

1.111
700

1. 9. Működési célú tartalék

2.449

-2.195

254

Felhamozási kiadás

0

Kiadás Összesen

7.113

0
1.544

5.569

A Társulás által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 2 fő
Tájékoztatás a hulladéklerakó rekultiváció beruházásról:
A közbeszerzés eljárás folyik, az árajánlatok beérkeztek. Az ajánlatok vizsgálata után hiánypótlási felhívásokat
küldött ki lebonyolító, novemberben az ajánlatok bírálata megtörénik. Várhatóan 2011. decemberében kerül
megkötésre a vállalkozási szerződés a kivitelezési munkákra.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a
Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi
működési célú támogatását 50,- Ft/ lakos arányban hagyja jóvá a Képviselőtestület.

A Bizottság javasolja, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a
Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi
működési célú támogatását 50,- Ft/ lakos arányban hagyja jóvá a Képviselőtestület.

Döntési javaslat
"Régi hulladéklerakó rekultivációja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
a
Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs
Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a Társulási Megállapodás V.1. pontja
alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi működési célú támogatását 50,- Ft/ lakos arányban jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Békési Kistérségi Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló
haszonbérleti szerződés módosítása
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békési Kistérségi Társulás októberi ülésén döntött arról, hogy módosítani kívánja a GVOP-2005-4.4.2 páláyzati
forrásból megvalósított kistérségi informatikai hálózat haszonbérletére kötött szerződést. A megvalósított hálózat
egyik tulajdonosa a mi önkormányzatunk is.
A haszonbérlet módosítására elkészült a kistérség szakértői javaslata, amelyet a kialkítandó állásfoglalás céljából
terjesztünk a BizElnMcs elé.

Javaslat
A Békési Kistérségi Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló haszonbérleti szerződés módosítására.
1.

Előzmények:

1.1 A Békési Kistérségi Társulás sikeresen pályázott 2007-ben a GVOP-2005-4.4.2 támogatási konstrukcióban a
kistérséghez tartozó településeken szélessávú internet- és egyéb távközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
távközlési hálózat kiépítésére és működtetésére. A Projekt beruházási szakaszához szükséges pályázói önrészt, a
pályázati útmutatóban szereplő felhatalmazással élve, az Antenna Hungária Zrt. (AH Zrt.)– bevonásával biztosította.
1.2 Az AH.Zrt. a beruházás megvalósításához 24.975.000.- Ft összegű forrást biztosított, bérleti díjelőleg
formájában, egy összegben, 2007-ben. A bérleti díjelőleg elszámolására, a hálózat birtokbaadásától (2009. január
1.) számított öt éves időtartamon belül, évi egyenlő összegű (4.995.000.-Ft/év) bérleti díjjal szemben kerülne sor. Ez
azt jelenti, hogy 2011. év végéig az el nem számolt előleg (a 2012-2013. évre vonatkozó bérleti díj)
összege:9.990.000.-Ft lesz, amelyet az AH Zrt. a Társulással szembeni követelésként tart nyilván.
1.3 Mivel a Projekt céljainak megvalósítása további beruházásokat (előfizetői elágazások, végberendezések,
elosztóhálózat bővítése, stb.) igényelt, a Társulás a haszonbérleti szerződésben visszavonhatatlan hozzájárulását
adta e beruházások AH Zrt. általi, saját beruházásként történő megvalósítására, legalább nettó 58.250.000.-Ft
értékben.
1.4 A haszonbérleti szerződés pontosan előírja, hogy a beruházásokról milyen nyilvántartásokat, és azokhoz milyen
nyilvántartási értékeket kötelesek a felek figyelembe venni a szerződés időtartama alatt. Továbbá a szerződés
részletesen előírja, hogy a szerződés megszűnése esetén, a Társulás hogyan köteles eljárni a tulajdonát képező
Hálózat további hasznosítása során. E szabályozás lényege, hogy az AH Zrt. által megvalósított beruházások
sorsát, vagy tulajdonjogilag, vagy más szerződéses konstrukció keretében, de a Társulásnak rendeznie kell az AH
Zrt.-vel szemben.
1.5 A Projekt működtetési időszaka alatt, az AH Zrt. üzleti céljainak megvalósítása érdekében az AH Zrt. olyan
további fejlesztéseket kíván megvalósítani, amelyekre a Társulás visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulása nem
terjed ki, és amelyek megvalósítása a felek között az öt éves időtartamon túlnyúló szerződéses elkötelezettséget
igényelne, azonban ennek az üzleti együttműködésnek a feltételrendszere nem tisztázódott a felek között.
Korábbakban a felek között egyetértés mutatkozott abban, hogy kerüljön módosításra a haszonbérleti szerződés. A
módosításra elsősorban azért van szükség, hogy biztosítva legyen a hosszú távú szerződések kötésének
lehetősége és ezzel a hálózat hasznosítása. 2012.januártól már a két éves szerződések megkötése is aggályos,
mivel az AH Zrt. ettől az időponttól már nem rendelkezik legalább két év haszonbérleti időszakkal így sem maga,
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sem más számára nem tud megfelelő szerződéses hátteret biztosítani, ezt a Kistérségi Társulás a hálózat további
hasznosítása tekintetében aggodalmasnak tartja.
2.

A Békési Kistérségi Társulás megoldási javaslata:

2.1 A Békési Kistérségi Társulás (továbbiakban BKT) a hálózat tulajdonosaként (vagy a projektben résztvevő
önkormányzatok) létrehoz(nak) egy gazdasági társaságot, ami a továbbiakban mint hálózat tulajdonos működik,
birtokolja az összes tulajdonlásból származó jogot és kötelezettséget.
2.2 A BKT új vállalkozása kivásárolja az AH Zrt. beruházásait a Békési Kistérségi Ftth rendszerben azon elv alapján,
hogy a gerinc hálózati eszközök BKT, míg az ügyfél bekötő kábelek, végberendezések szolgáltatói és/vagy BKT
tulajdonba kerüljenek/maradjanak.
2.3 A fentiek szerint a BKT 2011. december 31-ig egy összegben 10 000 000,- Ft –ot vissza térít az AH Zrt. -nek, a
még hátralévő haszonbérleti időszak ellentételezése képen. (Az AH Zrt. által korábban kifizetett bérleti díj nem volt
ÁFA-s így ez az összeg is ÁFA nélkül értendő!)
2.4 A BKT további 20 000 000,- Ft + ÁFA-t visszatérít az AH Zrt.-nek a korábban általa elvégzett hálózat fejlesztések
kivásárlása címen. A BKT az alábbi fejlesztéseket kívánja kivásárolni:
2.4.1
Önkormányzati végpontok. Aktív és passzív eszközök.
2.4.2
Lakossági végpontok. Passzív optikai elemek, a végberendezések továbbra is a szolgáltató az IPpark Kft.
tulajdonában maradnak.
2.4.3
KKV végpontok, aktív és passzív eszközök.
2.4.4
A gerinc hálózatot érintő node fejlesztések, műszaki fejlesztések
2.5 A 2.4 ponton túlmenőleg szintén ezen tételek (2.4.1 – 2.4.4) ellentételezéseként kedvezményesen biztosítja az
BKT az AH Zrt. felé a korábban kért Gyomaendrőd – Mezőberény, és Gyomaendrőd – Békés optikai sötétszál
szakaszok igénybevételét. A biztosított kedvezmény mértéke 5 éves időtartam alatt további 10 000 000,- Ft +ÁFA,
lehetővé téve igény szerinti 10 vagy 15 éves bérletet is.
2.6 A visszavásárlás az AH Zrt. B2B üzleti bekötéseire, végberendezésekre nem vonatkozik, ezek a beruházások
AH Zrt. tulajdonban maradnak, az AH Zrt. lehetőséget kap ezen végpontok tekintetében is a hosszú távú
szerződéskötésekre. A BKT biztosítja az AH Zrt. számára hosszú távon a szolgáltatások nyújtásának lehetőségét
meglévő és új végpontokon keresztül is.
2.7 2012. január 01.-től AH Zrt. – Békési Kistérségi Társulás között fennálló haszonbérleti szerződés módosításra
kerül. A felek kölcsönösen, a haszonbérleti szerződést érvénytelennek tekintik 2011. december 31.-től helyébe 2012.
január 1-től határozatlan idejű hálózatbérleti szerződés lép, mely kifejezetten preferálja az 5-10-15 évre kötött
szolgáltatói szerződéseket. A BKT javasolja, hogy az AH Zrt. és a BKT között a 3. pontban részletezett B2B üzleti
szolgáltatói szerződés jöjjön létre.
3. A Békési Kistérségi Társulás javaslatai az új 2012. január 1-től érvénybe lépő hálózat bérleti szerződés
vonatkozásában.
3.1 A BKT nyilatkozza, hogy a továbbiakban is Open Access–ként működteti hálózatát, a hálózaton továbbra is több
szolgáltatóval kíván dolgozni.
3.2 A BKT nyilatkozza, hogy a hálózat üzemeltetését az általa választott üzemeltetővel közvetlenül kötött szerződés
formájában kívánja megoldani. A BKT az átállás során a működő szolgáltatók és szolgáltatásaik igényét a lehető
legnagyobb mértékben figyelembe véve és egyeztetve kíván eljárni.
3.3 A BKT három típusú szolgáltatóval tervez együttműködni, és ennek megfelelően három szolgáltatási szintet
(BKT – szolgáltató vállalkozás) határoz meg :
3.3.1
A BKT nyilatkozza, hogy a díjakat minden szolgáltató és szolgáltatás esetében évente egyszer a
szolgáltatóval közösen felülvizsgálja, a szolgáltató javaslatot tehet a díjjak módosítására.
3.3.2
Lakossági szolgáltató: kizárólag lakosság részére közvetlenül szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Rövid
műszaki meghatározás: 1db valamely Node-ból kiinduló optikai szálon nyújtott szolgáltatás. A szálon keresztül
lakossági szolgáltatás számára Ethernet/IP/VLAN alapú szolgáltatást továbbítva, a lakossági ügyfélnél elhelyezett
végponttól a Central Node ban elhelyezett BKT tulajdonú BRAS ig. A BRAS-on konfigurálva a szolgáltatást. A
BRAS-on egy vagy több RJ45 Eth. porton biztosítva a csatlakozást a szolgáltató felé.
3.3.3
KKV üzleti: KKV típusú ügyfeleket közvetlenül kiszolgáló szolgáltató vállalkozás. Rövid műszaki
meghatározás: 1db valamely Node-ból kiinduló optikai szálon nyújtott szolgáltatás. A szálon keresztül bérelt
vonalként értelmezhető, tipikusan KKV üzleti szolgáltatás számára Ethernet/IP/VLAN alapú szolgáltatást továbbítva,
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a végponton elhelyezett eszköztől Central Node-ig, itt összekapcsolódást biztosítva a szolgáltató felé.
3.3.4
B2B üzleti: A szolgáltató jogosult optikai sötétszál bérbeadásra is, egyebekben megegyezik a 3.3.3 pont
szerinti paraméterekkel.
3.4 A BKT a szolgáltató vállalkozásoknak az alábbi gazdasági feltételek szerint javasolja a hálózatbérleti szerződés
kötését, a hálózat bérleti díj havi fix összeg plusz, végpontonkénti/szolgáltatásonkénti díjból tevődik össze az
alábbiak szerint.
3.4.1

Havi bérleti díjjak meghatározása:

3.4.1.1 lakossági szolgáltatás nyújtás: Havi fix bérleti díj 480.000,-Ft/hó + ÁFA, ami 400 db adott szolgáltatóhoz
tartozó ügyfélig nem emelkedik. A 401. ügyféltől a havidíj kiszámításának módja 480.000,- + 1100*(ügyfélszám-400)
Ft/hó + ÁFA. Tartalmazza az SLA1 (meghatározást lásd lejjebb) szerinti hálózat üzemeltetési feltételeket.
3.4.1.2 KKV üzleti szolgáltatás nyújtás: Havi fix bérleti díj 600.000,- Ft/hó + ÁFA a fix. havidíj az alábbiakat
tartalmazza:
3.4.1.2.1
maximum. 100 db végpont
3.4.1.2.2
tartalmazza az SLA2 (meghatározást lásd lejjebb) szerinti hálózat üzemeltetési feltételeket.
3.4.1.2.3
összesített sávszélesség 2G Bit/s IP/VLAN alapú szolgáltatások esetében. A 101.végpont vagy 2G
Bit/s forgalom felett a havi díj az eladott szolgáltatások szerint növekszik a következőek szerint:
3.4.1.2.3.1 Üzleti, KKV típusú szolgáltatás meghatározása 40Mbit/s-ig: Hálózat bérlet 1db valamely Node-ból kiinduló
optikai szál esetében, a szálon keresztül üzleti „garantált sávszélességű bérelt vonalként definiálható” szolgáltatás
számára IP/VLAN alapon 40Mbit/s sávszélességig, a hálózat bármely két pontja között IP alapú szolgáltatást
továbbítva, 6200,- Ft/hó + ÁFA
3.4.1.2.3.2 Üzleti, KKV típusú szolgáltatás meghatározása 80Mbit/s-ig: Hálózat bérlet 1db valamely Node-ból kiinduló
optikai szál esetében, a szálon keresztül üzleti „garantált sávszélességű bérelt vonalként definiálható” szolgáltatás
számára IP/VLAN alapon 80Mbit/s sávszélességig, a hálózat bármely két pontja között IP alapú szolgáltatást
továbbítva, 8200,- Ft /hó + ÁFA
3.4.1.2.3.3 Üzleti, KKV típusú szolgáltatás meghatározása 200Mbit/s-ig: Hálózat bérlet 1db valamely Node-ból
kiinduló optikai szál esetében, a szálon keresztül üzleti „garantált sávszélességű bérelt vonalként definiálható”
szolgáltatás számára IP/VLAN alapon max. 200Mbit/s sávszélességig, a hálózat bármely két pontja között IP alapú
szolgáltatást továbbítva, 26 200,- Ft/hó + ÁFA
3.4.1.3 B2B üzleti szolgáltatás nyújtás: Havi fix bérleti díj 850.000,- Ft/hó + ÁFA, mely díj tartalmazza az optikai
sötétszál értékesítésének lehetőségét, valamint az SLA5 szintű üzemeltetési feltételeket az optikai sötétszálakra,
valamint az SLA3 és SLA4 feltételeket megegyezés szerinti végpontokra az üzleti végpontok esetében. A
szolgáltatásnyújtás feltételei egyebekben megegyeznek a 3.4.1.2 pont szerinti feltételekkel.
3.4.1.3.1
A sötétszál értékesítés után fizetendő bérleti díj külön méterenkénti díjban kerül meghatározásra: A
hálózat bármely két pontja között 2db szál / méter egységben, egyedi árajánlat alapján, de minimum 12 Ft/méter/hó
+ ÁFA áron.
3.5 A BKT a szolgáltató vállalkozásoknak az alábbi SLA paramétereket biztosítja:
3.5.1
SLA1: Elsődleges hibabejelentő a szolgáltató ügyfélszolgálata. A BKT hiba elhárítási kötelezettsége:
Hibaelhárítás megkezdése a BKT hálózatán 3 munkanapon belül.
3.5.2
SLA2: Elsődleges hibabejelentő a szolgáltató ügyfélszolgálata. A BKT hiba elhárítási kötelezettsége:
Hibaelhárítás megkezdése a BKT hálózatán 1 munkanapon belül.
3.5.3
SLA3: Elsődleges hibabejelentő a szolgáltató ügyfélszolgálata. A BKT hiba elhárítási kötelezettsége:
Hibaelhárítás megkezdése a BKT hálózatán, munkanapon 4 órán belül.
3.5.4
SLA4: Elsődleges hibabejelentő a szolgáltató ügyfélszolgálata. A BKT hiba elhárítási kötelezettsége:
Hibaelhárítás megkezdése a BKT hálózatán minden nap 12 órán belül.
3.5.5
SLA5: Elsődleges hibabejelentő a szolgáltató ügyfélszolgálata. A BKT hiba elhárítási kötelezettsége:
Hibaelhárítás megkezdése a BKT hálózatán minden nap 3 órán belül.
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4.

A Békési Kistérségi Társulás egyéb vonatkozó javaslatai

4.1 A BKT a gyors rendezés érdekében felajánlja, hogy amennyiben az AH Zrt. elfogadja a 2.7 pont szerinti
szerződés módosítást, akkor javasolja, hogy a 2011 november 2.-ai állapot szerinti AH Zrt. szolgáltatások, beleértve
a már működő sötétszálakat is a 3.4.1.3 pont szerinti fix havi díj alapján további díjak nélkül kerüljenek szerződésre
2012. január 1-től.
4.2 A 4.1 pont alól kivételt jelentenek azok a végpontok, szolgáltatások, melyek más szolgáltatóhoz (Pl.: IPpark)
kerülnek át.
4.3 A BKT árajánlatot kér az AH Zrt.-től az önkormányzati hálózat Internet betáplálására, 100 Mbit/s bérelt vonali
Internet biztosítására.
4.4 Mindazokat az AH Zrt. beruházásokat melyek 2011 november 2. és 2012 január 1. között valósulnak meg a BKT
teljes értékben visszavásárolja azzal a feltétellel, hogy az AH Zrt. előzetes tájékoztatást adott a beruházásról és a
BKT hozzájárult a beruházás elvégzéséhez.

Döntési javaslat
"A Békési Kistérségi Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló haszonbérleti szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Vállalkozási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Békési Kistérségi Társulást, hogy a BKT ajánlat
szerinti szerződés bontást megalapozó végső döntésének előkészítése érdekében mutassa be a tulajdonos
önkormányzatok vagyonrészét, dolgozza ki egy lehetséges szerződés bontással és az új üzemeltetési struktúrára
történő átállással az egyes tulajdonos önkormányzatokat terhelő kötelezettségeket és az új működésből várható
előnyöket.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Megyeri László
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek bérleti díjainak módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzati tulajdonban lévő tartósan bérletbe, használatba adott ingatlanok egy részénél a szerződésekben
a bérleti díj módosítása a tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékéhez van kötve. A
módosítás esedékessége: tárgyév január 1. Ezen szerződések esetében a KSH által közölt fogyasztó árindex
elérhetőségét követően, annak mértékével növelt bérleti díj számlázásra kerül. Ebben az esetben nem kell külön
szerződést módosítani. A melléklet tartalmazza a bérletbe adott ingatlanokat, valamint a bérleti díjak módosítását.
A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési
évre tervezett kormány által közölt éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra. A
felülvizsgálat esedékessége 2011. november 30. A bérleti, illetve a használati díj módosítása a tárgyévre előre
történik a felek közös megegyezése alapján.
A kormány által a költségvetési tervezetben közölt 2012. évre várható infláció ( fogyasztói árindex ) 4,2 % .
Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a bérleti díjak 4,2 %-os mértékkel kerültek emelésre.
A bérleti díj változatlanul való hagyására kérelmet nyújtott be a piacokat és a vásárokat üzemeltető Markt- Plus Kft.
Az Endrődi Cuti Kft. ismételten kinyilvánította az általa bérelt közterület megvásárlásának szándékát.
Ebben az ügyben szükségesnek tartom a T. Képviselő – testület tájékoztatását az alábbiakban.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2010. novemberi ülésén megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban
lévő tartósan bérletbe, használatba adott ingatlanok bérleti díj módosítását. A bérleti díjak a kormány által a
költségvetési tervezetben közölt 2011. évre várható infláció ( fogyasztói árindex: 3,5 % ) mértékével meg lettek
emelve. A Képviselő – testület az Endrődi Cuti Kft. által az Endrődi utcában használt közterület bérleti díjának
meghatározását újratárgyalásra visszaadta a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságnak.
Az Endrődi Cuti Kft. értesítést kapott a Képviselő – testület döntéséről, és egyben kértük, hogy nyilatkozzon az
ügyben. A társaság 2011. január hónap végén nyilatkozott, mely szerint az általa használt közterület megvásárlására
korábban ( 2007. november 14. ) beadott vételi szándékát fenntartja.
Az Endrődi Cuti Kft. az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületen ( Endrődi utca 16. szám mellett )
a már működő korszerűtlen árusító bódé kiváltása érdekében 2002 évben egy korszerűbb, higiénikusabb,
biztonságosabb a vevők igényeinek, valamint a hatósági előírásoknak minden szempontból megfelelő üzletet épített.
Az elfoglalt közterület nagysága 65 m2.
Szarvas Város Jegyzője figyelemmel a tulajdonos 294/2002.(XI.21) önkormányzati határozatára, valamint a bérleti
szerződés tartalmára végleges jelleggel adta meg a használatbavételi engedélyt a sütőüzemet kiegészítő
élelmiszerüzletre. A határozat felhívja a figyelmet arra, hogy a bérbeadó Gyomaendrőd Város Önkormányzata
területigénye felmerülésekor a kártalanítás igénye nélkül eredeti állapotában köteles vissza adni a közterületet.
A közterület használatára a bérleti szerződés 2002. december 1. napjától kezdődően 5 évre lett megkötve. A
közterület használat díja 2002 évben a Közterületek rendjéről szóló 25/2001.(XII.27.) önkormányzati rendelet alapján
270 Ft/m2/hó+Áfa összegben lett meghatározva. A közterület használat díja 2002 évben havonta bruttó 21.938 Ft
összeget tett ki.
Az Endrődi Cuti Kft. 2003. február hónapban kérelmet adott be a terület megvásárlására, melyet a T. Képviselő –
testület elutasított.
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Az Endrődi Cuti Kft. 2004 évben a bérleti díj csökkentését kérte. A T. Képviselő – testület a 2004. novemberi ülésén
az Endrődi Cuti Kft. bérleti díját 10.032,- Ft/hó + Áfa összegben határozta meg.
A bérleti szerződés 2007. november 30. napjával lejárt, ezért előtte kértük az Endrődi Cuti Kft-t, hogy nyilatkozzon a
közterület használatával kapcsolatban. A társaság nyilatkozott, hogy 5 évre kívánja meghosszabbítani a szerződést,
illetve ha lehetőség van rá a használt területet szeretnék megvásárolni.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2007. novemberi ülésén megtárgyalta a bérleti díjak módosítását, és
döntött a lejárt jogviszonyok hosszabbításáról. Az Endrődi Cuti Kft. bérleti jogviszonya 2012. november 30. napjáig
meg lett hosszabbítva, a bérleti díj 2008. január 1. napjától 11.008,- Ft/hó + Áfa összegben lett megállapítva. A
bérleti díj 2008, 2009 években a szokásos eljárással emelésre került. A közterület használat bérleti díja 2010 évben
11.976 Ft/hó + Áfa összegben lett meghatározva.
Jelenleg döntés hiányában a 2010 évi bérleti díj kerül számlázásra. A 2010. novemberi ülésre készített
előterjesztésben meghatározott infláció mértékével történő emelést követően az Endrődi Cuti Kft.-nek a közterület
használatáért 2011 évben 12.400 Ft/hó + Áfa bérleti díjat kellett volna megfizetnie.
Tájékoztatatom a T. Képviselő-testületet, hogy a hatályos Közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról
szóló 37/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján számítva a bérleti díj 42.900 Ft/hónap + Áfa összeget tenne
ki.
A közterület a törvény erejénél fogva forgalomképtelen, az értékesítéshez az eladni kívánt területrészt ki kell vonni a
forgalomképtelen kategóriából, a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása mellett. A közterületen
a talajban gáz - és viziközmű van vezetve. Ezek pontos elhelyezkedését a mellékelt közműtérképek másolata
tartalmazza.
A korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003.(VI.5.) rendelete, a helyi versenyeztetési szabályzat, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény értelmében nyílt árversen ( versenyezetés útján ) történhet.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete eddig kettő alakalommal ( 2003 és 2007 évben ) elutasította a
területvásárlási kérelmet.
Farkas István ügyvezető részt vett a 2011. februári bizottsági ülésen és kijelentette, hogy új kérelmet fog benyújtani
a testületnek, ezért javasolta, hogy a kérelem beérkezéséig a napirend tárgyalását napolják el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. februári ülésén az „Endrődi Cuti Kft közterület
használat” tárgyú előterjesztés megtárgyalását elnapolta.
A testületi előterjesztés határozati javaslatai az alábbiak voltak:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületből nem
értékesít területrészt.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú közterületből (
Endrődi utca 16. szám mellett ) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület után 2011 év január 1. napjától
12.400 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg a bérleti díjat.
Az Endrődi Cuti Kft. a többszöri felhívást követően november hónapban nyilatkozott írásban. A bérleti díj 2011.
január 1. napjától nem került módosításra az ügy elnapolása miatt. Döntés hiányában 2011. évben a 2010. évre
meghatározott bérleti díj került számlázásra. Javaslom, hogy visszamenőleg kerüljön rendezésre a 2011. évi bérleti
díj mértéke.
Az Endrőd Cuti Kft. vételi szándéknyilatkozata ügyében a forgalomképtelen közterületből való területrész kivonása,
majd az ezt követő nyílt árverésen történő értékesítésről a döntés Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
Az Endrődi Cuti Sütőipari Kft. területvételi szándékát a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság támogatja, és javasolja területrész értékesítését.
Amennyiben a T. Képviselő – testület a 65 m2 területrészt kijelöli értékesítésre, a forgalomképtelen törzsvagyonból
való kivonás mellett, akkor a nyílt árverés feltételeinek kidolgozását a 2011 év decemberi ülésre javaslom
beterjeszteni.
Az árverés feltételi között meg kell határozni:
1. a kivonásra kerülő területrész becsült forgalmi értékét,
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2. a területmegosztás és a felmerülő költségeknek a vevőt terhelik,
3. tájékoztatást kell adni a területrészt terhelő bérleti jogviszonyról, a rajta lévő építményről, a gáz – és
viziközmű felszín alatti elhelyezkedéséről.
A Gyoma-Gazda Bt. bérleti szerződése 2011. december 31. napjával lejár. A szerződést javaslom további egy év
időtartamra meghosszabbítani,a bérleti díj emelése mellett.
A Pataki Györgyné dr. Pataki Mária közjegyző által bérelt, polgármesteri hivatalban található 16,28 m2 területű iroda
használata 2011. év október hónapban megszűnt. A közjegyző a továbbiakban a Hősök útja 56. szám alatti
Vállalkozók Házában lesz elérhető. A bérleti szerződés polgármesteri hatáskörben kerül megkötésre. A közjegyző
2011. december 1. napjától kíván bérleti szerződést kötni a helyiség használatára.

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

A Bizottság javaslatai:
1. számú döntési javaslat. A nettó bérleti díjak a kormány által a
költségvetési tervezetben közölt 2012. évre várható infláció ( 4,2% )
mértékével legyenek megemelve 2012. január 1 napjától 2012. december
31.-ig tartó időszakra.
2. számú döntési javaslat. A Bizottság a Markt - Plus Kft. bérleti díjának 2012
évben történő változalan hagyásáról valamint a 4,2%-kos emeléséről szóló
javaslatokat külön - külön 2 igen és 2 tartózkodás mellett elutasította.
3. számú döntési javaslat. A Hősök út 56. szám alatti Vállalkozók Házában a
Gyoma-Gazda Bt. által bérelt helyiség bérleti jogviszonya legyen
meghosszabbítva 2012. december 31. napjáig 17.000 Ft/hó + Áfa bérleti díj
kikötése mellett.
4. számú döntési javaslat. A T. Képviselő - testület az Endrődi Cuti Kft. által
bérelt 5271 hrsz.-ú közterületből a megosztással keletkező területrészt vonja
ki a forgalomképtelen törzsvagyon katgóriájából és jelölje ki értékesítésre.
5. számú döntési javaslat. Az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület
után visszamenőleg 2011. év január 1. napjától bruttó 12.400 Ft/hó + Áfa
összegben legyen megállapítva a bérleti díj.

1. döntési javaslat
"Bérleti díj javaslat 2012 évre "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe, illetve használatba adott ingatlanok
helyiségbérleti és területhasználati díjait megemeli 2012. január 1. napjától kezdődően 2012. december 31. napjáig
az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
Buszállomás-tarfik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24 m2
Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában közterület
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog

Bérleti díj

105.030,- Ft/hó+Áfa
5.090,- Ft/hó+Áfa
9.500,- Ft/hó+Áfa
12.920,- Ft/hó+Áfa
1.040,- Ft/év+Áfa
11.250,- Ft/hóÁfa
603.530,- Ft/év+Áfa
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Liget – Fürdő Kft. ( 1090, 1293/5, 1295/2, 1298 hrsz.)
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
( Áchim utca )

1.274.990,- Ft/hó+Áfa
458.980,- Ft/év+Áfa

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Markt-Plus Kft. bérleti díjának emelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elutasítja a Markt –Plus Kft. kérelmét. A társaság részére piac és
vásárrendezés céljára átadott ingatlanok és eszközök bérleti díját 2012. évben 216.740 Ft/hónap + Áfa összegben
határozza meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Gyoma-Gazda Bt. bérleti jogviszony hosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Hősök út 56. szám alatti Vállalkozók Házában a Gyoma – Gazda Bt.
által bérelt helyiség bérleti jogviszonyát 2012. december 31. napjáig meghosszabbítja 17.000 Ft/hó + Áfa bérleti díj
kikötése mellett.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
4. döntési javaslat
"Endrődi Cuti Kft. területvásárlási szándéknyilatkozata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az 5271 hrsz.-ú közterületből az előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton
feltüntetett, az Endrődi Cuti Sütőipari Kft. által bérelt 65 m2 nagyságú területrészt kivonja a forgalomképtelen
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önkormányzati törzsvagyon kategóriájából és kijelöli nyílt árverésen történő értékesítésre.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a nyílt árverés részletes feltételeit a 2011. december ülésén tárgyalja
meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
5. döntési javaslat
"Endrődi Cuti Kft. 2011. évi bérleti díjának rendezése"
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 5271 hrsz.-ú közterületből ( Endrődi
utca 16. szám mellett ) az Endrődi Cuti Kft. által használt 65 m2 terület után visszamenőleg 2011. év január 1.
napjától 12.400 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg a bérleti díjat.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Nonprofit Kft-nél cégvezető intézményének bevezetése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 604/2011.(X27.) Gye.Kt. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Zöldpark Nonprofit Kft-nél az ügyvezető munkájának segítése és a társaságok munkájának
hatékonyabb szerzvezése érdekében cégvezetőt alkalmaz. A társaság alapító okirat módosításának és a
cégvezetővel megkötendő munkaszerződés tervezetének elkészítésével dr. Varga Imre ügyvédet bízta meg a
Testület. Az okiratok tervezete elkészült melyet elfogadásra beterjesztek a Tisztelt Képviselő -testületnek. A testület
határozatára figyelemmel az ügyvezető és a cégvezető személyére a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai Ellenörző és
Közbeszerzési Bizottságnak kell javaslatot tenni. Tájékoztatom a Tisztelt Döntéshozót, amennyiben a feladat
ellátásra jelölt személyek nem járulnak hozzá, úgy megbízásukról zárt ülés keretében kell dönteni, az okiratok
elfogadása nyílt ülésen történik.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság ülésén nem született
döntés

1. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
A ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Nonprofit Kft. alapítói jogait gyakorló
testület a Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okirat VII. pontjának címe törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:
„A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE, CÉGVEZETŐJE”
II. Az alapító okirat VII. pontjának első bekezdése második mondatában az ügyvezető adatai, valamint a
negyedik mondatában a megbízatás kezdő és befejező időpontja törlésre kerül, azok helyébe az alábbi
szövegrészek lépnek: ………………
III. Az alapító okirat VIII. pontjában az a-h) pontig tartó felsorolást megelőző alcím az alábbi új szövegrésszel
egészül ki:
„illetve a cégvezető”
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IV. Az alapító okirat VIII. pontjában az a-h) pontig tartó felsorolást követő első mondat „ügyvezető”
szövegrészt követően az alábbi új szövegrésszel egészül ki:
„illetve cégvezető”
V. Az alapító okirat VIII. pontjában az a-h) pontig tartó felsorolást követő második mondat „az ügyvezetővel”
szövegrészt követően az alábbi új szövegrésszel egészül ki:
„illetve a cégvezetővel”
VI. Az alapító okirat VII. pontja kiegészül az alábbi új szövegrésszel:
„A cégvezető
A társaság cégvezetője …………… szám alatti lakos.
A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A
cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető tevékenysége
nem érinti az ügyvezető társasággal szembeni, a Gt. 30. § szerinti felelősségét.
A cégvezetőre a Gt. 23. §-ban, a 25. §-ban és a 27. §-ban foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.
A cégvezető részére az alapító a Gt. 32. § (4) bekezdése alapján általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot
biztosít.”
VII. Az alapító okirat VIII. pontja a „társaság ügyvezetője” szövegrészt követően az alábbi új szövegrésszel
egészül ki:
„illetve cégvezetője”
Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft-nél cégvezető intézményének bevezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft-nél az ügyvezetői feladatok
ellátásával név:
an.:
sz.h.:
sz.i.:
sz. alatti lakost, míg a
cégvezetői feladatok ellátásával név:
an.:
sz.h.:
sz.i.:
sz. alatti lakost bízza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft-nél cégvezetőjével munkaszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft.
cégvezetőjével az alábbi munkaszerződést kösse meg:
MUNKASZERZŐDÉS
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Cégvezetői munkakör betöltésére
(TERVEZET)
amely létrejött a ZÖLDPARK Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2., képviseli …………… ügyvezető) mint munkáltató, és
Név: ……, Szül.hely, idő: …… Anyja neve: …….. TAJ száma: ..................., Adóazonosító jele: .................,
Lakcím: …………. szám alatti lakos, mint munkavállaló között, az 1992. évi XXII. tv. (Mt.) és az 1997. évi CXLIV.
törvény (Gt.) figyelembevételével.
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata alapján a Képviselő-testület, mint
a munkáltató alapítói jogait gyakorló testület a munkavállalót megválasztotta a munkáltató cégvezetőjének.
A munkáltató és a munkavállaló a fentiek alapján …………. napjától kezdődően határozatlan időre
munkaszerződést kötnek. A munkába lépés napja: ……………... Felek próbaidőt nem kötnek ki.
2.)
A munkavállaló munkavégzésének helye a társaság székhelye, telephelye, illetve fióktelepe, de a
munkavállaló köteles a szokásos telephelyen kívül is munkát végezni.
3.)
A munkavállaló a munkáltatói gazdasági társaság cégvezetője, az Mt. X. fejezet szerinti vezető
állású munkavállalónak minősül, mert a munkáltató helyettese (Mt. 188.§).
A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A
cégvezető feladatkörében az ügyvezetői utasításoknak megfelelően, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége
alapján köteles eljárni.
4.)
A munkavállalónak a munkaviszony alapján a munkáltatótól munkabér jár. A munkavállalót
………………….,- Ft/hó személyi alapbérnek megfelelő munkabér, mint időbér illeti meg.
5.)

A munkaidő mértékét a teljes munkaidő egyhavi munkaidő-keretében állapítják meg.

Felek rögzítik, hogy munkavállaló az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében vezető állású
munkavállalónak minősül, ezért az Mt. 192. § (1) bekezdése alapján a munkaideje beosztását, valamint a
pihenőidő (szabadság) igénybevételét maga állapítja meg. A munkaidő-beosztását a munkáltató havonta
előre (illetve minden olyan alkalommal, amikor a munkavégzése akadályba ütközik) köteles az
ügyvezetővel egyeztetni. Az Mt. 192. § (2) bekezdése értelmében a rendkívüli munkaidőben történő
munkavégzésért munkavállalót ellenérték nem illeti meg.
6.)

A munkáltatói jogköröket az Mt. és a Gt. szabályai értelmében az ügyvezető gyakorolja.

7.)
Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen munkaszerződés csak közös megegyezéssel
módosítható.
8.)

A munkavállaló köteles

- a feladatkörébe tartozó tisztség és munka a Gt., a szakmai szabályok és szokások szerinti
elvégzésére,
- a munkavédelmi rendelkezések és előírások betartására és betartatására,
- a munkáltató jogos gazdasági tevékenységét veszélyeztető magatartásoktól való
tartózkodásra, a munkaviszony fennállása alatt olyan magatartást tanúsítására, amely
a munkáltató
érdekeit szolgálja.
9.)
A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltató a munkaviszonyt rendkívül felmondással
szüntetheti meg, amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét
szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetve olyan magatartást tanúsít,
ami miatt a munkáltatótól a további foglalkoztatás nem várható el.
A munkavállaló, ha munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, az Mt. 193. § (4) bekezdése értelmében
tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeget köteles megfizetni a munkáltató részére.
10.)
A munkáltató tudomásul veszi, hogy a munkavállaló a munkaviszonyát rendkívüli felmondással
szüntetheti meg, ha a munkáltatói jogokat gyakorló lényeges kötelezettségeit szándékosan és jelentős
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mértékben megszegi.
Amennyiben a munkavállaló rendkívüli felmondása jogszerű, a rendes felmondás
kell alkalmazni és a munkavállaló követelheti felmerült kárának
megtérítését is.

szabályait

11.)
A munkavállaló köteles a munkáltatói jogkört gyakorló testület tudomására hozni, ha a munkáltató
működésével kapcsolatban olyan tényt, körülményt, cselekvést észlel, amely a munkáltató gazdasági
érdekeit veszélyezteti, a munkáltatónál kárt okozhat, vagy jó hírét sértheti.
12.)
Felek rögzítik, hogy az Mt. 193. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek
megszegése kártérítési felelősséggel jár és rendkívüli felmondási ok. A munkáltatói jogokat gyakorló szerv
az összeférhetetlenség alól felmentést adhat.
13.)
A munkavállaló a vezetői tevékenységének keretében, illetve az Mt. 191. §-ban előírt
megsértésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

szabályok

A munkavállalónak a fenti körbe nem tartozó egyéb eseteiben a munkavállaló
kártérítési
felelősségére az Mt. általános kárfelelősségi szabályai az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy gondatlan
károkozás esetén a felelősség mértéke a munkavállaló tizenkét havi átlagkeresetéig terjed.
14.)
A munkavállaló a munkáltatói jogot gyakorló szerv munkaviszonyra vonatkozó szabályt sértő
intézkedése (mulasztása) ellen, valamint a munkaviszonyból származó igények érvényesítése érdekében
keresettel fordulhat a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz.
Egyebekben a felek a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseitől nem kívánnak eltérni.
A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok és a Munka Törvénykönyve az irányadó.

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

...........................................................

Munkáltató

Munkavállaló

képv: … ügyvezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft-nél cégvezető intézményének bevezetéséről további egyeztetés lefolytatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft-nél a cégvezető intézményének
bevezetésével, további egyeztetéseket folytasson a képviselő-testületi tagokkal, illetve bizottságok elnökeivel, és
javaslatait (ügyvezető, cégvezető személye) a Képviselő-testület decemberi ülésére terjessze be.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

KÖZOP pályázat benyújtása Gyomaendrőd vasúti állomásán rakodóudvar
kialakítására
Kazár Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 32/2010. (I.28) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy támogatja
Dévaványa és Gyomaendrőd közös pályázatának benyújtását a Közlekedési Operatív Program 4. prioritására, a
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése érdekében című kiírásra, ezért a pályázati anyag (tervdokumentáció) elkészítésével megbízott cég
(Fatimex Kft.) költségeit közösen fedezték.
A projekt tervezett tartalmi elemei:
Dévaványát és Gyomaendrődöt összekötő 4231 számú főút felújítására,
Gyomaendrőd vasútállomásán 4500 m2 rakodóudvar kialakítására,
Gyomaendrődön a vasúti pályaudvart és az Ipari Parkot összekötő út, és a hozzá kapcsolódó körforgalom
felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése.
A Fatimex Technologies Kft, 2011. szeptemberében küldött levelében foglaltak szerint, a pályázati rendszerben
bekövetkezett változások miatt a projektben nem támogatható tevékenység a 4231 számú külterületi út felújítása.
Ennek oka, hogy a négy számjegyű utak felújítására a Regionális Operatív Program keretében van lehetőség
pályázatot benyújtani. Azonban ezen pályázati konstrukcióra önkormányzat nem nyújthat be pályázatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan pályázhat Gyomaendrőd vasúti pályaudvarán 4500 m2 rakodóudvar
kialakítására és a hozzá kapcsolódó szükséges útfelújításra. A pályázati anyag (tervdokumentáció) elkészítésére
vonatkozóan több cégtől kérnénk árajánlatot, valamint javasolnánk Dévaványa Város Önkormányzatának a Fatimex
Kft.-vel kötött szerződés fölbontását.
Erről az elgondolásról tájékoztattuk Pap Tibor Urat, Dévaványa Város Polgármesterét, de levelünkre visszajelzés ez
idáig nem érkezett.
A tervdokumentáció elkészítéséhez támogatási igény benyújtására 2011. január 17-től a támogatási keretösszeg
kimerüléséig folyamatosan lehetőség van. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 85 %-a, tehát 15 %
önerő szükséges.
A vasúti beruházás lehetővé tenné Gyomaendrőd számára, hogy olyan szállítási csomóponttá váljunk, mely vonzóvá
teszi a környező települések vállalkozásai számára, hogy a közúton történő szállítás helyett az Uniós direktíváknak
megfelelő vasúti szállítást válasszák. Mindez további fejlesztéseket igényel, mely javítja a környező települések és
városunk közötti közúti közlekedési viszonyokat. Nem csak az autópályák kerülik el térségünket, de egy számjegyű
út sincs a közelben, ezért logisztikailag a leghátrányosabb térségbe tartozunk, környezetünkkel összehangolt
fejlesztésünk eredményeként viszont olyan logisztikai központtá válhatunk, mely környezetkímélő és szolgálja a
térség vállalkozóinak és lakosainak az érdekét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság fontosnak tartja a pályaudvar fejlesztését. Javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a pályázathoz szükséges önerő nagyságának
ismeretében döntsön a pályázat előkészítéséről..
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Döntési javaslat
"KÖZOP pályázat benyújtása Gyomaendrőd vasúti állomásán rakodóudvar kialakítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan kíván pályázatot benyújtani a KÖZOP-4.5.0-09-11 számú kiírásra
Gyomaendrőd vasúti pályaudvarán rakodóudvar kialakítása előkészítési munkáihoz támogatás igénylése céljából.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. december 15. napjával felmondja a Dévaványa Város
Önkormányzatával 2010 január 29-én a gyomaendrőd-Dévaványa állami kezelésű (4231 j.) közút és a hozzá
kapcsolódó a dévaványai ipari területet és a Gyomaendrődi Ipari Parkot és a MÁV állomás teherforgelmi árurakodó
részét megközelítő utak felújítása és a kapcsolódó munkálatok KÖZOP kiemelt projektté nyilvánításának
kezdeményezése érdekében kötött együttműködési megállapodást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javasolja Dévaványa Város Önkormányzatának a Fatimex Kft.-vel 2010.
február 1-jén kötött megbízási szerződés felbontását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata több cégtől kér árajánlatot Gyomaendrőd vasúti pályaudvarán rakodóudvar
kialakítása előkészítésére vonatkozó pályázat megírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Start Közmunkaprogram végrehajtása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Start Közmunkaprogram végreajtásához szükséges szerződés tervezete, melynek tárgya a biotégla
gyártását biztosító gép haszonkölcsönbe vétele a Cigány Szervezetek Országos Szövetségétől. A szerződés
tervezetét dr. Varga Imre véleményezte jóváhagyásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Testületet hogy a szerződést hagyja jóvá.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a mellékelt szerződés
jóváhagyását.

Döntési javaslat
"Start Közmunkaprogram végrehajtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége által biotégla gyártása
tárgyában megkötendő haszonkölcsön szerződést jóváhagyja.
Szerződés
(tervezet)

Mely létrejött egyrésről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. adószám:
15725527-1-04 államháztartási egyedi azonosító: 735122 képviseli: Várfi András polgármester továbbiakban
Önkormányzat)
másrészt Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (Székhely: 5502 Gyomaendrőd Fő út 80 adószám:
18964006-1-04 képviseli: Dógi János elnök megyei nyilvántartási száma:1629/2001 országos nyilvántartási
azonosító: 83592/2001 továbbiakban: CSZOSZ) között az alábbi feltételekkel:

1.) Az Önkormányzat eredményesen nyújtott be pályázatot a Start Közmunkaprogramra, melynek első szakasza
2011. december 31-ig teljesül. A projekt része a biotégla gyártása, melyet a közfoglalkoztatás további szakaszaiban
az önkormányzat működtetni kíván, és az előállított építőanyagot az alacsony jövedelemmel rendelkező családok
lakhatási és gazdálkodási körülményeinek javítására kíván használni. Az Önkormányzat kiemelten kezeli a már folyó
és a továbbiakban benyújtandó pályázatok során a település cigány lakosainak munkához jutását,
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életkörülményeinek javítását. A célkitűzések teljesítése során előnyben részesíti az olyan programok kidolgozását
melyek megvalósulása bevételt eredményez, önfenntartóvá válhat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósítás
során folyamatosan együttműködésre törekszik, minden olyan szervezettel, mely a közmunkaprogram célkitűzéseit
elfogadja teljesítésükben tevékenyen részt kíván venni.

2.) A CSZOSZ kijelenti, hogy a célkitűzéseket ismeri, azok megvalósításában tevékenyen részt kíván venni.
Használati jogosultsággal rendelkezik olyan gépen, mely a biotégla gyártására alkalmas, baleset és munkavédelmi
előírásoknak megfelelő, illetve azon gyártás folyt. A berendezést ingyenes használtba adja határozatlan időre az
Önkormányzatnak a START Közfoglalkoztatásra irányuló pályázatban meghatározott célok teljesítésére. A gép
jelenleg nem üzemképes, felújítást igényel. A CSZOSZ vállalja, hogy a felújítást a gépen olyan szakemberrel
végezteti el, aki erre megfelelő jogosultsággal, szakképesítéssel rendelkezik, legalább 6 hónapos garanciát biztosít
az elvégzett munkákra, és okirattal tanúsítja, hogy a gép a felújítást követően a biztonságos, balesetmentes,
üzemszerű működésre a technológiai leírás betartásával alkalmas.
A szervezet képviselője kijelenti, hogy a használatba adásra jogosult, arra kellő felhatalmazással rendelkezik.
A CSZOSZ vállalja továbbá, hogy a felújítás során, a gépen elvégzett munkákról a kicserélt alkatrészekről a
pénzügyi teljesítésre is alkalmas okiratokkal elszámol az önkormányzat felé a használatra történő átadáskor.

3.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a gépet a program célkitűzéseinek megfelelően biotégla gyártására használja,
gondoskodik a gép karbantartásáról, a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban tartásáról. Az
Önkormányzatnak a gép felújításához, üzembeállításához szükséges források legfeljebb 900.000 Ft azaz
Kilencszázezer Ft erejéig rendelkezésére állnak, a 2.) pontban meghatározott költségeket, a gép üzembeállítását
követően, a felújítás elvégzését tanúsító okiratok átadását követő 15 napon belül megtéríti a CSZOSZ-nek, vagy az
általa pénzügyi teljesítésre alkalmas okiratban megjelölt szervezetnek, a rendelkezésre álló keretösszegen belül. Az
Önkormányzat a gyártás helyszínére megfelelő infrastruktúrával rendelkező területet biztosít a kizárólagos
tulajdonában álló GYOMASZOLG Ipari Park Területén, melyet a CSZOSZ megtekintett és megfelelőnek tartott.

4.) A felek kijelentik, hogy a mintaprogram keretében a biotégla gyártásban részt vevő személyek kiválasztásában
együttműködnek, és előnyben részesítik a megfelelő alkalmazási feltételek fennállása esetén a roma származású
munkavállalókat. Közösen gondoskodnak a gép munka és balesetvédelmi követelményeknek megfelelő üzembe
helyezéséről.
Az előállított termék hasznosításában együttműködnek, és a gyártás megkezdését követő 30 napon belül
meghatározzák a termék önköltségi árát, a hasznosítási lehetőségeket.

5.) A felek vállalják, hogy a mintaprogram végrehajtása során az irányító hatóságok részére beszámolnak, az írásos
jelentések készítésében kölcsönösen segítik egymást. A programmal kapcsolatos együttműködésüket félévente
kiértékelik, az elért eredményekről az írott és elektronikus médiát közösen tájékoztatják

6.) A felek kijelentik, hogy a közmunkaprogram teljesítése során rendes felmondással a jelen szerződést nem
szüntetik meg. A felek a szerződés azonnali hatályú felmondására a Ptk. 585.§ (4) bekezdésében foglaltakat tekintik
irányadónak, azzal, hogy a szabályszerű teljesítésre előzetesen írásban az ok megjelölésével kötelesek felhívni a
másik felet.

A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. illetve annak haszonkölcsönre vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
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A felek a szerződést közös átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírják. A szerződés 4 azaz négy példányban készült.

Gyomaendrőd, 2011. november ..

Várfi András

Dógi János

polgármester

elnök

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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28. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2011 évi csatornakarbantartási és járdajavítási közmunkaprogram beszámoló
Gurin László ügyvezető
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
A T. Képviselő-testület a 2011. májusi ülésén elfogadta a 2011. évi csatornakarbantartási és járdajavítási
közmunkaprogram ütemtervét.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft elkészítette a program által elvégzett munkálatokról szóló beszámolót,
melyet a csatolt melléklet tartalmazza.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
nem javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"2011 évi csatornakarbantartási és járdajavítási közmunkaprogram"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi csatornakarbantartási és járdajavítási
közmunkaprogram beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Előterjesztés
Tárgy:
Készítette:

2011-ben közmunka program keretében megvalósult fenntartási és karbantartási
munkák összesítése.
Gurin László ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
2011-ben a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának munka kiosztása szerint a következő munkák
kerültek elvégzésre 18-24 fő 4 órás közfoglalkoztatottal..
2011 május 01-től 18 fővel, később 22-24 főre is bővült, majd ismét lecsökkent 18 főre. Közben a
programok lejártával (4 hónap) új dolgozók kerültek alkalmazásra. A napi 4 órás munkaidő igen
kevésnek bizonyult, a folyamatos munka ennek ellenére a szakszerű irányítás és folyamatos
ellenőrzésnek köszönhetően jól haladt. Az év elején kijelölt feladatok részben kerültek megvalósításra
a fenti okok miatt. Az alábbi táblázatok részletesen tartalmazzák az elvégzett munkákat:
Járdaépítés és felújítás:
Gyomai piactér (járdajavítás)
Lévai u. (járdajavítás)
Pásztor János utca
Öregszőlő, Polyákhalmi utca
Csapadékcsatorna helyreállítás:
Temető utca (földmunka)
Szélmalom utca (földmunka)
Akác utca (földmunka)
Kisfok utca (földmunka)
Endrődi köztemető melletti csatorna (cserjézés,
földmunka)
Gyomai köztemető melletti csatornák (cserjézés,
földmunka)
Fáy utca (földmunka)
Budai Nagy Antal – Gárdonyi utca (áteresz
helyreállítás)
Katona József utca (földmunka)
Nagy Sándor utca (földmunka)
Vásártéri lakótelep - játszótérrel (földmunka)
Ságvári utca (földmunka és betonmunka )
Sugár -Blaha-Polányi M. utca között (földmunka)
Polányi M. utca (földmunka)
Selyem úti csatorna (földmunka)
3408 hrsz-ú Endrőd határ csatorna (növényzet
eltávolítás)
Egyéb elvégzett munkálatok:
Tanács utca és a B. Molnár utca közötti átvezetés
(csatorna-tisztítási munka)
Kondorosi út 1. szám (szennyvízbekötés)
Idő hiányában nem valósult meg:
Berzsenyi u. (járdajavítás és építés)

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

A Belvíz VIII. ütem tartalmazza
A Belvíz VIII. ütem tartalmazza
A Belvíz VIII. ütem tartalmazza
A Belvíz VIII. ütem tartalmazza
Folyamatban
Folyamatban van
Folyamatban van
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

Megvalósult
Megvalósult

Fő út – Árpád út (járdajavítás)
Baros utca
Babits Mihály utca 20. (6 m2)
Vörösmarty u. 19. (járdajavítás)
Polányi Máté utca
Szabó Dezső u. (járdajavítás)
Bartók Béla utca
Némez-zugi sor 1. ütem
Hídfő utca 16 sz-tól a Hármas Körös védtöltéséig
Juhász Gyula utca (földmunka)
Népliget (földmunka)

Gyomaendrőd, 2011. 11. 08.

Gurin László
ügyvezető

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

A Gyomaközszolg. Kft. I.-III. negyedévre vonatkozó hulladékszállítás
teljesítéséről szóló beszámoló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Gyomaközszolg. Kft., mint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, helyi közszolgáltatás szolgáltatója
megküldte hivatalunknak a 2011. év I-III. negyedévre vonatkozó települési szilárd hulladékszállítás teljesítéséről
készített beszámolót, melyet ezúton a T. Képviselő-testület elé terjesztünk.

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

A Bizottság elfogadásra javasolta a Gyomaközszolg. Kft I.-III.
negyedéves települési szilárd hulladékszállításának teljesítéséről
készített beszámolót.

Döntési javaslat
"A Gyomaközszolg. Kft I.-III. negyedéves hulladékszállítás teljesítésével kapcsolatos beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő- testület a Gyomaközszolg. Kft. I.-III. negyedévre vonatkozó települési szilárd hulladékszállításról
készült beszámoló elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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GYOMAKÖZSZOLG KFT
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 2.

Beszámoló 2011. I-III. negyedév eredményéről (kalkuláció alapján)
Ügyintéző: Szaniszló András

Bevételek
ebből: hulladékszállítás
ebből: gyepmesteri telep
Kiadások
ebből: hulladékszállítás
ebből: gyepmesteri telep
Eredmény
ebből: hulladékszállítás
ebből: gyepmesteri telep

56 487 376
52 310 392
4 176 984
55 517 903
51 340 919
4 176 984
969 473
969 473
0

A Gyomaközszolg Kft 2011. 01-09 havi eredménye kalkuláció alapján pozitív 969.473.Ft.
Ez az eredmény tartalmazza a lomtalanítás költségét, mely:
Lomtalanítás ártalmatlanítás 140160 kg
877 121
Lomtalanítás szállítás
1 145 100
Összesen
2 022 221

Hulladékértékesítés bevétele összesen
Szelektív gyűjtés megtérülése (időarányos)

1 892 360 Felhalmozott eladása
48% 2011 évi hulladékra

2011.09.30 utáni teljesítési időponttal számlázásra kerülő tételek
Összeg
Számlázás időpontja
2011 09.30-ig Lakossági hull. száll bev.
9 153 692
Október-November
2011 III negyedév közületi hulladék bev.
2 608 094
Október
2011 III negyedév hulladék értékesítés
336 780
Október
2011 gyepmesteri telep fennmaradt rész
1 221 175
2012 január
Összesen
13 319 741

Gyomaendrőd, 2011.11.09
Fekete József
ügyvezető igazgató

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

Helyi autóbusz-közlekedés változásai
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Több lakossági megkeresés érkezett a Mobilbusz Közlekedési Kft-hez, valamint az Önkormányzathoz a helyi
autóbusz-közlekedés menetrendjének és útvonalának változtatásait kérve.
Menetrend változtatás:
A Mobilbusz Közlekedési Kft-hez érkezett kérések teljesítése érdekében menetrend változtatást szükséges
véghezvinni, melyet a csatolt melléklet tartalmaz.
A kért változtatások nem járnak költségnövekedéssel, csupán menetrend változtatást igényel.
Útvonal változtatás:
Az Önkormányzathoz érkezett kérésben a Selyem úti, Szabadság úti, Tulipán utcai, Zsák utcai, Sugár utcai, Polányi
M. utcai, valamint a Tamási Áron utcai lakosok kérik az Önkormányzatot, hogy terjessze ki a helyi autóbuszközlekedést a Selyem út Endrődi városrészt érintő szakaszára.
Kérésük oka az, hogy a az említett területeken igen nagy számban élnek idős, nehezen közlekedő emberek, akiknek
nehézséget okoz a Fő úti autóbuszmegállókhoz történő eljutás.
A szolgáltatótól kért ajánlat alapján egy 2011. december 1-én induló 14 napos próbajárat nettó költsége 317.800 Ft.
A keletkező költségek finanszírozására nem áll rendelkezésre költségvetési forrás, így az csak más feladatokra
elkülönített forrásokból biztosítható.
Kockázatelemzés:
- a korábban beütemezett, más területeket bejáró próbajáratok kihasználatlanok voltak, ezért a Selyem úti próbajárat
esetén is fenn áll a kihasználatlanság lehetősége.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a helyi autóbusz menetrend változásait fogadja
el, továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület ne támogassa a
Gyomaendrőd, Selyem úti próbajárat elindítását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi autóbusz menetrend
változásait fogadja el, továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület ne
támogassa a Gyomaendrőd, Selyem úti próbajárat elindítását.

1. döntési javaslat
"Helyi autóbusz-közlekedés menetrend változása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóvágyja a 2011. december 1-től érvényes helyi autóbusz menetrendet.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Helyi autóbusz-közlekedés útvonal változtatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fazekasi út - Szabadság tér útvonalon naponta 5
alkalommal közlekedő próbajárat 2011. december 1-től történő elindítását támogatja, a próbajárat üzemeléséhez
szükséges 317.800 Ft + Áfa összeget .............................. forrás terhére biztosítja a Mobilbusz Kozlekedési Kft
számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KÖTELEZŐ HALADÁSI ÚTVONAL

1. JÁRAT
5:10 MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út - Szabadság tér – Fő út –
Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV
állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Körösladányi út –
Szabadság tér – Fő út – Pásztor J. – MÁV állomás
6:10 MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Hősök tere – Endrődi út
– Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út –
Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út - Bajcsy út – Kossuth út – MÁV
állomás
6:40 MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Hősök tere – Déryné –
Kondorosi út – Öregszőlő – Kondorosi út – Iskola út – Szarvasi út – Déryné –
Hősök tere – Rózsahegyi Iskola – Fő út – Egyházi Iskola – Fő út – MÁV
állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út –
Kossuth út – MÁV állomás – TH.
9:25 MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út - Szabadság tér – Fő út –
Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné
10:10
Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy
út – Fő út – Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV állomás –
TH.
11:25
MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út - Szabadság tér – Fő
út – Egyházi Iskola – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök
tere – Fő út – Egyházi Iskola – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út –
Fő út – Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV állomás – TH.

13:20

MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út - Szabadság tér – Fő
út – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV
állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fürdő - Körösladányi
út – Szabadság tér – Fő út – Pásztor J. – MÁV állomás
14:30
MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Egyházi Iskola –
Fő út – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út –
Egyházi Iskola – Fő út - MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út –
Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV állomás – TH
16:20
MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér –
Fő út – Egyházi Iskola – Fő út – Rózsahegyi Iskola - Hősök tere – Déryné –
Selyem út – Kondorosi út – Öregszőlő – Iskola út – Szarvasi út – Déryné –
Hősök tere – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út –
Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV állomás – TH.

KÖTELEZŐ HALADÁSI ÚTVONAL

2. JÁRAT
6:30 MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út –
Nagylapos – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út
– Egyházi Iskola – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út –
Tiszamalom – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út – Egyházi Iskola – Fő
út – Rózsahegyi Iskola – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné
8:10 Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út –
Fő út – Szabadság tér – Fürdő – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV állomás
– TH.

13:50

MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér –
Fő út – Egyházi Iskola – Fő út - Rózsahegyi Iskola – Hősök tere – Déryné –
Selyem út – Kondorosi út – Öregszőlő – Iskola út – Szarvasi út – Déryné –
Hősök tere – Fő út – Egyházi Iskola – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út –
Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV
állomás
15:30
MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér –
Fő út – Egyházi Iskola – Fő út – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné
- Rózsahegyi Iskola - Nagylapos – Rózsahegyi Iskola – Hősök tere – Endrődi út
– Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út – Egyházi Iskola – Fő út – MÁV
állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út –
Kossuth út – MÁV állomás
17:25
MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér –
Fürdő – Fő út – Hősök tere – Szabadság út – Selyem út – Déryné
18:10
Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV állomás – Kossuth út Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Fő út – Bajcsy út – Kossuth út – MÁV
állomás – TH
21:15
MÁV állomás – Kossuth út – Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér –
Fő út – Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út –
MÁV állomás – Kossuth út - Bajcsy út – Fő út – Szabadság tér – Körösladányi
út
22:05 Szabadság tér - Fő út – Pásztor út – MÁV állomás – Pásztor út – Fő út –
Hősök tere – Endrődi út – Selyem út – Déryné – Hősök tere – Fő út – MÁV
állomás - TH

MENETREND VÁLTOZÁS

A Nagylaposi szülők azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy későbbi
időpontban tudnánk-e indítani a Nagylaposról közlekedős járatot, mert a
gyermekeknek nagyon korán kell így felkelni.
Egy 15 perces későbbi indulási időpont még belefér a menetrendbe úgy, hogy
a Gyomára utazó gyermekek is beérnek iskolatkezdésre.
Változott menetrend
Nagyl.indulás

Déryné

MÁV

6:55 R 7:05 E

Szab.tér

MÁV

Szab.tér Déryné
Nagyl.érkezés
6:30
6:35
6:55
7:25 Kossuthu.-Tiszamalom
7:35 E R 7:55

A helyi közlekedési szokásokat figyelembe véve, még egy változást szeretnénk
kérni. Ez a reggeli 8:15 perces Déryné Közösségi Háztól való indulás lenne.
5 perccel hamarabb azaz 8:10 perckor kellene indulnia, így ez a járat elérné a
8:39-kor Békéscsabára induló személyvonatot.
Változott menetrend
Öregszőlő

Déryné
MÁV
Szab.tér
MÁV
8:10
8:20 8:25 Fürdő

Szab.tér

Déryné

Öregszőlő

Öt perces változások a vasúti átjáró tilos jelzései miatt.
6:05 perces Szabadság térről való indulás 6:00-kor indulna.
22:25 perces Dérynétől való indulás 22:20- kor indulna.
Öregszőlő

Déryné
22:20

MÁV

Szab.tér
MÁV
Szab.tér
6:00
6:05

Déryné
Öregszőlő
6:15

22:30

Próba járat
Naponta 5x közlekednénk a Fazekai úttól - a Szabadság térig és vissza,
ami napi 87 km, ennek nettó költsége 22.700 Ft.
Javasolt menetrend és útvonal
Indulási időpontok: 8:00, 10:00, 11:30, 14:40, 16:45
Útvonal: Rideg város - Selyem úton a következő utcasarkokon: Blaha út, Pannika
borozó, Toronyi utca, József A. utca, Egyházi Iskola, Kulich Gy.utca, Ipartelep, Máv
állomás, Szabadság tér

Indulási időpontok: 9:40, 11:10, 14:20, 16:25
Útvonal: Máv állomás, Szabadság tér, Selyem úton a következő utca sarkok:
Ipartelep út, Kulich Gy.út, Egyházi Iskola, József A u, Toronyi utca, Pannika borozó,
Blaha út, Ridegváros
Amennyiben a próbajárat hatékony lesz, úgy az aktuális menetrendbe útvonal változtatással, kilométer növekedéssel kerül beillesztésre. Ebben az esetben az
Önkormányzat által nyújtott támogatás összege is ujra tárgyalásra kerül.

Gyomaendrőd, 2011. november 09.
Ambrózi Erzsébet

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

Forgalomszabályozás
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban több lakossági kérés érkezett a város közlekedési viszonyainak és biztonságának javítása
érdekében.
Egyirányúsítás:
A Dobó István utca Hősök útja és Batthyány L. utca között szakaszán élő lakók kérik az Önkormányzatot az utca
Hősök útja irányából történő egyirányúsítását.
Megvizsgálva a lakók kérését indokoltnak tekinthető a felvetés, mivel az utca területi adottságai és az út méretei
miatt kétirányú közlekedésre nehezen használható.
Az utca egyirányúsítához 1 db „behajtani tilos” és 1 db "egyirányú forgalmi út” jelzőtábla, valamint 3 db "kötelező
halladási irány" jelzőtábla kihelyezése szükséges.
A táblák kihelyezésére kapott árajánlat alapján a 5 db tábla kihelyezésének költsége 95.000 Ft + Áfa.
2011. november 4-én levélben tájékoztattuk az érintett lakókat a forgalomszabályozási kezdeményezésről, melyben
kértük a lakókat, hogy ellenvetés esetén keressék fel hivatalunkat. A lakók részéről máig ellenvetés nem érkezett.
Közlekedési tükör kihelyezése:
A 2010-ben elkészített Fő út – Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút környezetében a kereszteződések sajátosságai miatt
igen veszélyes járdacsatlakozási pont alakult ki a Bajcsy Zsilinszky út és Kossuth L. utca kereszteződésében,
valamint a Fő út – Hősök útja kereszteződésében.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonság nagymértékű növelését lehetne elérni ezekben a
kereszteződésekben közlekedési tükör kihelyezésével.
A kapott árajánlatok alapján a 2 db tükör kihelyezésének költsége bruttó 152.168 Ft.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. §
(1) bek. (mely kimondja hogy, az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata), valamint az 1988. évi I. törvény 33§ (1) bek. c
pontja alapján (mely kimondja, hogy a közút kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a
koncessziós szerződés alapján működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság,
illetőleg a 9/B. § (2) bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet) a helyi közutak
forgalmának szabályozása az Önkormányzat feladat-és hatásköre.
A beruházás finanszírozását az 52211010 szakfeladat számú Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
szakfeladatra elkülönített költségvetési keretből lehet megoldani.
Kockázatelemzés:
A Dobó István utca Hősök útja és Batthyány L. utca között szakaszának egyirányúsítása kezdetben némi
felháborodást idézhet elő a közlekedők körében.
Előnyök:
- Az egyirányúsításnak köszönhetően biztonságosabbá válhat a Dobó István úti közlekedés.
- Lakossági megelégedettséget eredményezhet az ott lakók körében.
- A közlekedési tükrök kihelyezése növeli a kerékpárúton közlekedők biztonságát.
Hátrányok:
- Költségvetési kiadással jár.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a Dobó István utca Hősök útja és
Batthyány L. utca közötti szakaszának egyirányúvá tételét, továbbá javasolja
közlekedési tükör kihelyezését a Hősök útja és Fő út valamint a Bajcsy Zs. és
Kossuth L. utca kereszteződésébe.

1. döntési javaslat
"Dobó István utca közlekedésének egyirányúvá tétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyirányúvá teszi a közlekedést a Dobó István utca Hősök útja és
Batthyány L. utca közötti szakaszán. Az intézkedések végrehajtásához szükséges 95000Ft összegű forrást biztosítja
a Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladatra elkülönített költségvetési keretből.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Közlekedési tükrök kihelyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja közlekedési tükröt helyeztet ki a Hősök útja - Fő út
kereszteződésébe, továbbá a Bajcsy Zs. út - Kossuth Lajos utca kereszteződésébe. Az intézkedések
végrehajtásához szükséges 152.168 Ft összegű forrást biztosítja a Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
szakfeladatra elkülönített költségvetési keretből.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2007. évben került megtervezésre a Kodály utcától a 46-os fő út mellett a kerékpárút az un. Olajosok útjáig.
A KÖRÖS-ROAD Kft-vel 2007. márciusában kötöttünk 5.640.000,- + Áfa = 6.768.000,- Ft összegű szerződést. (A
tervezés 3.000.000,- Ft pályázati támogatással valósult meg.)
A kerékpárút építési engedélyét 2007. októberében kaptuk meg. 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
2007. évben a Képviselő-testület döntött a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról, melynek
költségét 182 044 eFt-ra becsülték, melynek 40 %-a önerő lett volna.. ( Műszaki tartalma: Kodály utca- HármasKörös baloldali védtöltése és a Hármas-Körös jobb oldali védtöltése és az olajosok útja közötti szakasz egyoldali
kétirányú kerékpárút)
2008. évben a Kodály utcától és a Hármas-Körös bal oldali védtöltése közötti szakaszra vonatkozó kérelmünket a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatára nyújtottuk be. A pályázott szakasz 1045 fm. Becsült költsége:
92 285 eFt volt, önerő 18 457 eFt volt.
A pályázatot befogadták, elbírálták, de forrás hiányra, prioritásokra hivatkozva nem részesült támogatásban.
2011. évben a Képviselő-testület elfogadta a Gazdasági Programjában a kerékpárforgalmi hálózat, a kerékpárút
építését.
Az elmúlt évben megvalósult kerékpárút építésének tapasztalatát, problémáit, lakossági észrevételeket, valamint a
július végén megtartott külterületi tervbírálaton elhangzottakat (az kerékpárút min. szélességét az útügyi műszaki
szabványok módosították a terv elkészülte óta) figyelembevételével meghívtuk a közlekedési szakembereket egy
helyszíni bejárásra augusztus közepén. Megbeszélést tartottunk a Tervezővel, Közlekedési Hatóság képviselőjével
és a Magyar Közút NZrt Gyomaendrődi Üzemmérnökség vezetőjével. 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 helyszíni egyeztetésről szóban tájékoztatást kapott a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság elnöke, a területi képviselő, és Lehoczkiné Tímár Irén.
A kerékpársáv közút területén valósulna meg. 2011. augusztus 17-én megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t
(Békéscsaba) és kértük, hogy a kétoldali egyirányú kerékpársáv műszaki megoldását véleményezzék,
nyilatkozzanak, hogy a tervmódosítását, kerékpársáv építését támogatják. (Az állásfoglalásukat csatoljuk.) Az
állásfoglalásuk megérkezése után a kerékpársáv tervezésére három cégtől kértünk ajánlatot augusztus 25-én.
Ajánlatadók
KÖRÖS-ROAD Kft
(Mezőberény)
Transzprojekt Kft
(Békéscsaba)
POLARIS DUÓ Bt
(Békés)

Terveinek felülvizsgálatára,
ajánlatok
2.700.000,- Ft + Áfa

áttervezésre

adott

Határidőn belül nem érkezett ajánlat
3.000.000,- Ft + Áfa

A Transzprojekt ajánlata késve érkezett, de ajánlata nem volt kedvezőbb a Körös-Road Kft ajánlatánál.
A pályázatmegírására is kértünk három ajánlatot július hónap végén és a Legkedvezőbb ajánlatot adóval MAPI Zrt)
kötöttünk szerződést.
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Az augusztus 25-én megtartott rendkívüli bizottsági ülésem a bejelentések között a helyszíni egyeztetés
eredményéről, a kerékpársáv építéséről szóló Közút NZrt állásfoglalásáról beszámoltunk a bizottság tagjainak. A
bizottság jelenlevő tagjai 1 igen, 1 nem, 1 tartózkodással nem értettek egyet a kerékpársávval.
A szeptemberi bizottsági ülésen írásos anyaggal tájékoztattuk a képviselőket a kerékpársáv tervezéséről, pályázati
lehetőségről, melyet 5 igennel elfogadtak. A tervezési szerződést megkötöttük a kerékpársávra.
A munkaközi terveket a szeptember 22-én megtartott lakossági fórumon ismertette a tervező, az érintett lakók nem
emeltek kifogást a kerékpársáv ellen, csak kérték, hogy a vízelvezetésre különös figyelmet fordítsunk.
Tervbírálata a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál szeptember 27-én volt.
A Képviselő-testület szeptemberi ülésén (29-én) tárgyalta a kerékpársáv létesítését és a pályázati lehetőséget. A
testület levette napirendről, és úgy döntött, hogy később újratárgyalja.
A tervezési munka folytatódott.
A döntés elodázása miatt nem indítottuk el a kerékpárút felülvizsgálatát. Amennyiben a szeptemberi testületi ülésen
határozatot hozott volna a testület, hogy egyértelműen melyik alternatívát támogatja, úgy abban esetben talán még
elegendő idő lett volna a pályázat előkészítésére, a minimális pályázati anyag összeállítására.
Az október 17-i bizottsági ülésen a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság igen, 2 nem, 2
tartózkodással nem támogatta a kerékpársáv építését, valamint Poharelec képviselő tájékoztatta a bizottságot, hogy
a 12 év alatti gyermekek nem használhatják a kerékpársávot és ő ebben az ügyben megkereste a közlekedési
hatóságot előző héten.
(A KRESZ kimondja, hogy: Tilos Főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni.)
Ezt követően újból volt lakossági fórum (október 18-án), majd az érintett ingatlan tulajdonosokat megkerestük, az
eredmény: a többségük támogatta a kerékpársáv építését.
A Képviselő-testület októberi rendkívüli ülésén (21-én) úgy döntött, hogy nem nyújtja be pályázatát az október 24-i
határidővel meghirdetett pályázati felhívásra, továbbá a novemberi testületi ülésen dönt a kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztéséről.
A döntést elősegítése céljából a 2011. november 18-i Pénzügyi Bizottsági ülésén jelen lesz a Tervező cég
képviseletében Károlyi László.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfentnartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését támogatja, a 2012. évi pályázati
felhívásra javasolja a kerékpárútra vonatkozó pályázatot előkészíteni, az
építési engedélyt beszerezni.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését támogatja, a 2012. évi
pályázati felhívásra javasolja a kerékpárútra vonatkozó pályázatot
előkészíteni, engedélyeket beszerezni a Kodály utca és a Hármas-Körös
baloldali védtöltése közötti szakaszon.

Döntési javaslat
"Kerékpárforgalmi hálózat 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 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését támogatja, a 2012. évi pályázati
felhívásra javasolja a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat előkészítését, az építési engedély megszerezését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közvilágítási hálózat bővítése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Az elmúlt években és a közelmúltban több lakossági és Képviselői kérés is érkezett hivatalunkhoz a közvilágítási
hálózat bővítésével kapcsolatban.
Az alábbi területekről érkeztek kérések:
Németzugi sor
Előhalmi tanyák
Volt Győzelem TSZ
Kondorosi úti kerékpárút
Németzugi sor:
A T. Képviselő-testület a 2009. június 25-i ülésen és a 2010. november 25-i ülésén tárgyalta Czakó Beatrix a
Németzugi sor közvilágításának kiépítésével kapcsolatos kérelmét. Az akkor hozott határozat alapján a Képviselőtestület a kérelmet újratárgyalja a 2011. évi költségvetés elfogadása után.
A közvilágítási hálózat karbantartási kötelessége és bővítési joga a közelmúltban tisztázásra került, miszerint az
E.ON Zrt ezeket a feladatokat az EHSZER Kft számára átruházta.
A Czakó Beatrix által kért beruházás leírása:
A beruházás során 3 db lámpaoszlop és 4 db lámpatest kerülne kiépítésre. A beruházás során csak a folyamatosan
lakott ingatlanok előtti utcaszakasz megvilágítása valósulna meg.
A Körös Villamossági Bt. által készített árajánlat szerint a beruházás bruttó költsége 1.536.855 Ft.
Előhalmi tanyák:
A Gyomaendrőd-Körösladány-Dévaványa közúti kereszteződésben elhelyezkedő VII. kerület 0943/4, 0943/5,
0943/6, 0943/3, 0956/8. és 14701/1. hrsz. tanyák közvilágítási bővítését a T. Képviselő testület a 2010. szeptemberi
ülésén tárgyalta.
Az akkor született 372/2010. (IX.23) Gye. Kt. határozat alapján az Önkormányzat levélben felkereste a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-t a beruházás finanszírozásával kapcsolatban.
Szóbeli tájékoztatásuk alapján a Magyar Közút Nzrt. támogatja a csomópont közvilágításának kiépítését, azonban
nem áll módjában az anyagi támogatása.
Az EHSZER Kft által adott ajánlat alapján a közvilágítás kiépítése bruttó 767.741 Ft.
Kondorosi út:
Képviselői kérésre szakvéleményt kértünk a E.ON Zrt.-től a 4642 számú Gyomaendrőd – Kondoros fő közlekedési út
Gyomaendrőd külterületi szakaszának megvilágítására, valamint az Előhalmi tanyák közvilágításának kiépítésére.
A szakvéleményben foglaltak alapján a két beruházás előzetesen becsült bekerülési költsége hozzávetőlegesen 5,7
millió forint + Áfa, azonban pontos összeg csak a tervezést követően állapítható meg.
Gyomaendrőd VI kerület közvilágítás bővítése:
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 2009. decemberi ülésén tárgyalta a Gyomaendrőd, VI. kerület közvilágítás
bővítési kérelmét. Az akkor hozott határozat alapján a T. Képviselő-testület 700.000 Ft-ot különített el a 2010. évi
költségvetésben.
A 700.000 Ft összeget minden technológia esetén meghaladó kivitelezési költségek miatt a beruházást 2010-ben
nem lehetett megvalósítani, ezért a terület közvilágítási helyzete máig nem megoldott.
A 2009-ben kapott árajánlat alapján, amely 2 db lámpatest és 2 db oszlop valamint vezeték kiépítését, kihelyezését
irányozza elő, a beruházás költsége 1.120.000,- Ft + ÁFA.
Új és helytálló árajánlat kéréssel felkerestük a EHSZER Kft-t, azonban még árajánlatukat nem tudták a
rendelkezésünkre bocsátani.
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A 2011. évi költségvetésben bár forráskijelölés nélkül, de kiemelt célok között szerepel a közvilágítási hálózat
bővítése.
A beruházás következtében várható kiadások és bevételek:
Kiadások: a beruházás teljes költsége, valamint a megnövekedett
többletüzemeltetési költségek.
Bevételek: nem várható

energiafogyasztásból

származó

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

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság támogatja
Gyomaendrőd Város közvilágítási hálózatának bővítését, javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2012 évi költségvetés tárgyalásakor fektessen
nagy hangsúlyt a közvilágítási hálózat bővítésére.

1. döntési javaslat
"Közvilágítási hálózat bővítése a Németzugi soron."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-Testülete támogatja a Németzugi sor közvilágítási hálózatának bővítését, és a 2012.
évi Önkormányzati költségvetésben forráskijelöléssel biztosítja a beruházáshoz szükséges 1.536.855 Ft összeget.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Közvilágítási hálózat bővítése az Előhalmi tanyák környezetében."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-Testülete támogatja a Előhalmi tanyák közvilágítási hálózatának bővítését, és a
2012. évi Önkormányzati költségvetésben forráskijelöléssel biztosítja a beruházáshoz szükséges 767.741 Ft
összeget.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Közvilágítási hálózat bővítés a Kondorosi úton valamint a volt Győzelem TSZ területén."
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete támogatja a Kondorosi út és a VI. kerület közvilágítási hálózatának
bővítését, valamint utasítja Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztályát új és pontos beruházási költségeket tartalmazó árajánlatok bekérésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi költségvetésben megtervezésre került Poharelec László önkormányzati képviselő 2011. évi
tiszteletdíjának járulékkal növelt 810.000.- Ft-os összege, továbbá a Liget Fürdő felügyelő-bizottság elnöki
tiszteletdíjának 544.000.-Ft-os összege. Ezt a keretet növeli a 2010. október-november hónapjára járó fel nem vett
135.000.-Ft-os tiszteletdíjának összege is. Az előterjesztés készítésének időpontjáig a Liget-fürdő részéről még nem
került átutalásra az 544.000.-Ft-os összeg, így a ténylegesen rendelkezésre álló forrás Bruttó 945.000.-Ft. A
Képviselő Úr a fent ismertetett tiszteletdíjait az Ifjúsági lakótelepen egy új játszótér építésére ajánlotta fel.
Az Építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklet 23. sorának V. oszlopának b) pontja alapján játszótér
létesítése nem engedély, és bejelentés köteles, amennyiben az eszközök megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkeznek.
Tekintettel arra, hogy a játszótér eszközei természetesen megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközök
lennének, csak egy terv elkészítése szükséges, melynek elfogadását követően, a kellő anyagi forrás rendelkezésre
állása esetén, a játszótér megépíthető.
Amennyiben megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező eszközök kerülnének beszerzésre, akkor a játszótér
létesítéséhez építési engedély kellene. Ebben az esetben a Békés Megyei Kormányhivatal kijelöli az eljáró
hatóságot, mely az egyszerűsített építési engedélyt megadja.
A játszótér megépítéséhez szükséges anyagi forrás biztosítása két módon lehetséges. Az egyik lehetőség, hogy a
tiszteletdíjakból összegyűlt összeg - a játszótér megépítéséhez szükséges mértékű - kiegészítésére a képviselőtestület a 2012. évi költségvetés terhére forrást jelöl meg.
A másik lehetőség a jövő évre vonatkozóan pályázati lehetőség keresése, melyhez az önerőt a tiszteletdíj
szolgáltatná.
A Képviselő Úr a rendelkezésre álló területet több ütemben javasolja beépíteni, melynek első üteme lenne a 2012ben kialakítandó játszótér. A játszótér a rendelkezésre álló területből, mint ahogy az alaprajzok is mutatják, csak egy
részt foglalna el. A játszótér mellett még helyet kaphatna a területen egy focipálya is. A rendelkezésre álló terület
további hasznosítására a Képviselő Úr későbbi években szerzett tiszteletdíjjainak összege nyújtana fedezetet. A
2011. október 27-i Képviselő-testületi ülésen nagyvonalakban már ismertetésre került a játszótér megvalósításának
költségvonzata.
A játszótér tervét Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztálya elkészítette, ezzel is csökkentve a felmerülő költségeket. Három verziót készítettünk, melyek az
előterjesztés mellékletét képezik.
Az I. verzió összesen 4 db eszközt, 2 db padot, 2 db hulladékgyűjtőt és egy homokozót tartalmaz. A verzió
eszközeinek költsége Bruttó 3.040.225.-Ft.
A II. verzió szintén 4 db eszközt tartalmaz, 2 db padot, 2 db hulladékgyűjtőt és egy homokozót. A verzió eszközeinek
beszerzési költsége ebben az esetben Bruttó 2.778.100.-Ft.
A III. verzió szintén 4 db eszközt tartalmaz, továbbá 2 db padot, 2 db hulladékgyűjtőt, viszont homokozót nem. E
verzió eszközeinek beszerzési költsége Bruttó 2.781.775.-Ft.
Mind a három verzió esetében a beszerzési árak a Royal-Kert Kft. (8200. Veszprém Sólyi utca 8. sz.) árajánlata
alapján kerültek megállapításra, mivel az Acer Kft., és a Nordfest Kft. megkeresésünkre ez idáig nem adott be
árajánlatot.
A feltüntetett költségek az eszközök beszerzési árát fedezik. A játszótér megépítése további költségekkel
(kivitelezési költséggel) jár. A kivitelezési költség összege még nem ismeretes, hiszen az eszközök gyártója szokta
vállani a kivitelezést, melynek kiléte természetesen még nem ismert.
A játszótér megépítése ügyében a végleges döntést a kivitelezés költségeinek, a ténylegesen rendelkezésre álló
felajánlott képviselői tiszteletdíj, valamint a költségvetési forrás pontos ismerete alapján javaslom meghozni.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ifjúsági lakótelepen
2012.-ben kerüljön megvalósításra az új játszótér az eszközök alacsonyabb
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Mezőgazdasági Bizottság

áron való beszerzésével, pályázati lehetőség keresésével. Az eddig felajánlott
képviselői tiszteletdíj pedig a továbbiakban is maradjon költségvetési
tartalékban.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ifjúsági lakótelepen
2012.-ben kerüljön megvalósításra az új játszótér az eszközök alacsonyabb
áron való beszerzésével, pályázati lehetőség keresésével. Az eddig
felajánlott képviselői tiszteletdíj pedig a továbbiakban is maradjon
költségvetési tartalékban.

Döntési javaslat
"Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület az Ifjúsági lakótelepen új játszóteret építtet 2012.-ben a beszerzésre kerülő eszközök
kedvezőbb áron való beszerzésével. Az eddig felajánlott képviselői tiszteletdíj pedig továbbra is a költségvetési
tartalékban marad, valamint a Képviselő-testület a játszótér megvalósításhoz keresi a lehetőséget pályázati forrás
igénybevételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

99

1. VÁLTOZAT

JEL
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
-

MEGNEVEZÉS
1 db
lengő hinta
1 db
mérleg hinta
1 db
1 tornyú játszóvár
1 db
mászóka
2 db
támlás pad
2 db
fa hulladékgyűjtő
1 db
homokozó
143 m3
folyami homok
68,2 fm fa ágyásszegély
menny.

Ár/egys.
309.000.307.125.1.127.250.262.250.50.125.74.500.245.250.3.300.1.000.ÖSSZESEN:

Ár
309.000.307.125.1.127.250.262.250.100.250.149.000.245.250.471.900.68.200.3.040.225.-

1. VÁLTOZAT

67
69

M=1:500

6770/12
lakóépület

6770/8
lakóépület

512,00 m2
6770/22
IFJÚSÁGI LAKÓTELEP

4.

9.

3.

278,80 m 2
1.
20,50

lakóépület

13,60

6770/13

6770/9

7. 8.

7.

8.

2.
1. ütem
melléképület

melléképület
melléképület

2. VÁLTOZAT

JEL
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
-

menny.

MEGNEVEZÉS
lengő hinta
mérleg hinta
csúszda

1 db
1 db
1 db
1 db
mászóka COMBYGYM
2 db
támlás pad
2 db
fa hulladékgyűjtő
1 db
homokozó
143 m3
folyami homok
68,2 fm
fa ágyásszegély

Ár/egys.
309.000.307.125.865.125.1.025.000.50.125.74.500.245.250.3.300.1.000.ÖSSZESEN:

Ár
309.000.307.125.865.125.262.250.100.250.149.000.245.250.471.900.68.200.2.778.100.-

2. VÁLTOZAT

67
69

M=1:500

6770/12
lakóépület

6770/8
lakóépület

512,00 m 2
6770/22
IFJÚSÁGI LAKÓTELEP
7.

7.
9.

6.

278,80 m2
5.
20,50

6770/9

8.

lakóépület

1.

13,60

6770/13

8.

2.
1. ütem
melléképület

melléképület
melléképület

3. VÁLTOZAT

JEL
1.
2.
3.
6.
7.
8.
-

menny.

MEGNEVEZÉS
lengő hinta
mérleg hinta
1 tornyú játszóvár

1 db
1 db
1 db
1 db
mászóka COMBYGYM
2 db
támlás pad
2 db
fa hulladékgyűjtő
3
139 m
folyami homok
68,2 fm
fa ágyásszegély

Ár/egys.
309.000.307.125.1.127.250.1.025.000.50.125.74.500.3.300.1.000.ÖSSZESEN:

Ár
309.000.307.125.1.127.250.262.250.100.250.149.000.458.700.68.200.2.781.775.-

3. VÁLTOZAT

67
69

M=1:500

6770/12
lakóépület

6770/8
lakóépület

512,00 m2
6770/22
IFJÚSÁGI LAKÓTELEP

lakóépület

3.
6.

1.
2.

278,80 m
20,50

6770/9

8.

7.

7.

13,60

6770/13

8.

2

1. ütem
melléképület

melléképület
melléképület

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

Esze Tamás utcai útjavítás
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2010 őszén lakossági kérés alapján az Önkormányzat útalap megerősítési munkálatokat végzett a Gyomaendrőd,
Esze Tamás utcában.
A munkálatok során a Gyomai köztemető mellett ledeponált vasúti töltésanyag került felhasználásra.
Mint utólag kiderült, ez az anyag belterületi felhasználásra alkalmatlan, és az út állapota mára meglehetősen
leromlott. A lakók és az Önkormányzat által végzett megerősítéseknek köszönhetően az út kismértékben kiemelésre
került, ezáltal csapadékos időjárás esetén a járda elöntésre kerül.
A közelmúltban ismételten lakossági kérések érkeztek Hivatalunkhoz, melyben kérik az Önkormányzattól az út
javítását.
A kapott árajánlat alapján a munkálatok költsége hozzávetőlegesen 525.000 Ft + Áfa.
Az árajánlatban szereplő munkálatok:
- tükörkészítés
- 0/80-as zúzottkőterítés 20 cm vastagságban
- 0/22-es kiékelő zúzottkő terítése, tömörítése
- szivárgóépítés 160-as réselt műanyag csővel
Az egyik érintett lakóval történt telefonos megbeszélés során elhangzott, hogy az érintett lakók hajlandók 20 %-ban
hozzájárulni a beruházás költségeihez.
Így a beruházás költségei a következő képen alakulnak:
Önkormányzati rész: Bruttó 525.000 Ft
Lakossági rész: Bruttó 131.250 Ft
A Képviselő-testület a 2011. évi Önkormányzati költségvetésben kötvényfelhasználás terhére 17.500.000 Ft-ot
különítet el út és járdafelújításra.
A 362/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozat IV. pontja alapján a "A kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat részére
ebből megnyíló pénz csak olyan fejlesztések finanszírozására használható fel, melyek a képviselő-testületet
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik, függetlenül attól, hogy a fejlesztéshez kapcsolódik
e pályázati lehetőség. A kötvény kibocsátásából rendelkezésre álló összeget elsődlegesen a pályázati lehetőséghez
kapcsolódó saját erő biztosítására kell felhasználni. A rendelkezésre álló összeg, működési célra nem használható
fel".
Kockázatelemzés:
Mivel a beruházás anyagi ráfordítást igényel, ezért a beruházás megvalósítása problémákat eredményezhet
az Önkormányzat finanszírozási rendszerében.
A beruházás ügyintézői idő ráfordítást igényel.
A beruházás költségeinek fedezete csak a kötvényfelhasználás terhére biztosítható, amely a fentiek
értelmében csak visszatérülő beruházás esetén használható fel.
A várható csapadékos időjárásra való tekintettel a beruházás kivitelezését célszerű még a 2011-es évben
megvalósítani.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa az Esze Tamás
utcai útalap megerősítési munkálatait.
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Döntési javaslat
"Esze Tamás utca járhatóvá tétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az Esze Tamás utca javítását tartalmazó beruházást,
............................................ terhére biztosítja a beruházás összköltségének 80 %-át fedező bruttó 525.000 Ft
összeget.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület októberi ülésén javaslat született a képviselői alap létrehozásáról.
A javaslat végrehajtása során megvizsgáltuk, hogy ahol már működik a képviselői alap, ott milyen célra vezették be
az önkormányzatok. Az önkormányzati normákból az állapítható meg, hogy nagyon sokszínű a szabályozás, de
általános célként a képviselő és a település lakosai által kezdeményezett feladatok megvalósításának segítését
határozták meg.
Minden esetben kizárásra került, hogy az alapokból politikai szervezet támogatható legyen.
Az alap felhasználását több esetben korlátozták, úgy hogy az csak abban az esetben adható támogatás, ha a
település lakossága is hozzájárul a kitűzött célteljesítéshez, az összegyűjtött összeg kiegészítését biztosítja a
képviselői alap.
Több esetben figyelhető meg a célok szerinti szűkítés is, így pl. csak városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
teljesítésére adható a képviselői alapból támogatás. A célok megállapításával, meghatározásra kerül a potenciális
kérelmezők száma is, így a képviselőre háruló konkrét adminisztrációs teher is körvonalazható.
Véleményem szerint a célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat jelentős összeget
biztosít költségvetéséből a különböző civil kezdeményezések támogatására pályáztatási eljárás lefolytatását
követően.
Összegszerűségét tekintve nagyon eltérőek a szabályok, az önkormányzatok anyagi lehetőségétől függően
állapítják meg a nagyságát az éves költségvetési rendeletekben. A képviselői alap bevezetése esetén a mértékének
meghatározása során az előbbiekben elmondottakra célszerű figyelemmel lenni. Természetesen nem kizárt olyan
szabályozás sem, hogy az alapok költségvetését csökkenti az önkormányzat, és ezzel párhuzamosan a képviselői
alapot megnöveli.
Az AB döntések nyomán immár egységesnek tekinthető a szabályozás abban a tekintetben, hogy az alap annak
létrehozása esetén minden képviselőt egyformán megillet, és nem lehet differenciálni listáról illetve
választókerületben megválasztott képviselők között.
Több önkormányzati rendelet egységes alapot biztosít a képviselő és a polgármester számára.
Általánosnak mondható az a szabályozási gyakorlat, hogy az alap forrását a költségvetésből biztosítják az
önkormányzatok, melyet több önkormányzatnál kiegészít a képviselői tiszteltdíj lemondásából származó összeg.
Találtam olyan szabályozást is ahol a lakosság is kiegészíthette az alapot.
Egységesnek mondható a szabályozás abban a tekintetben is, hogy a képviselők által az adott évben fel nem
használt összeg nem vész el az a következő évben is felhasználható, összegyűjthető, és csak az adott településen
megvalósuló cél teljesülésére állapítható meg.
Az alap kezelésre általában a polgármesteri hivatalok pénzügyekkel foglakozó szervezeti egységét bízták meg, és
az alapból adott támogatásról a helyben szokásos módon adnak a nyilvánosságnak tájékoztatást. (Ezek a feladatok
a fennálló összeg nyilvántartására, iktatásra vonatkoztak, nem az elszámolási feladatok teljesítésére)
A képviselői alap létrehozása javíthatja a település lakosai és a képviselők közötti kapcsolatot, gyorsabbá és
eredményesebbé teheti a kisebb jelentőségű, de a választópolgárokat közvetlenül érintő feladatok végrehajtását.
Szabályozottá teszi a képviselői tiszteletdíjról történő lemondás esetén az abból származó forrás felhasználását.
Amennyiben a képviselő-testület a különböző alapokra vonatkozó szabályozást, illetve összegszerűségét
változatlanul fenntartja, úgy a képviselői alap létrehozása tovább terheli a költségvetést.
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A képviselői alap lényegének, rugalmasságának és egyszerű gyakorlati alkalmazhatóságának ellentmond viszont a
hatáskör átruházásának tilalma illetve korlátja. Ezt a Kormányhivatal is kiemelte a vele folytatott szakmai konzultáció
során. Ennek megfelelően a kéviselői alapból történő finanszírozás, vagyis előirányzat felhasználásról történő
döntést csak a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a polgármester vagy bizottság hozhat. Mindkét
utóbbi esetben a döntési folyamat aznos lenne azzal mintha egy képviselői indítványra vizsgálná meg a testület
valamely városüzemeltetési probléma megoldását (pl. járdajavítás, közvilágítási lámpa áthelyezés, csatorna tisztítás,
faültetés stb.) és döntene valamely költségvetési előirányzat terhére történő megvalósítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi kérdésekben szíveskedjen állást foglalni:
1.) Javasolja e a képviselői alap létrehozását a Képviselő-testületnek?
2.) Kíván e korlátozást tenni a képviselői alap felhasználásának céljaiban, vagy azt teljesen a képviselő hatáskörébe
utalja, kizárva a politikai szervezet támogathatóságát.
3.) Milyen összeget javasolnak a feladat ellátására fordítani? Milyen mértékű legyen az egy képviselőt megillető alap
nagysága?
4.) Átvihető legyen e az alap adott költségvetési évben fel nem használt része a következő költségvetési évre?
5.) Mi legyen az alap forrása?
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság az alap létrehozását nem
támogatta.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság az alap létrehozását nem
támogatta.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság az alap létrehozását nem
támogatta.

1. döntési javaslat
"Képviselői alap létrehozása"
Tervezett döntéstípus: szabályzat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2012. január 1-től Képviselői
Alapot kíván létrehozni.
2) Utasítja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a
Képviselői Alap mértékére, amelyet a költségvetési koncepcióban is szerepeltetni kell.
3) Utasítja a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi, valamint a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy dolgozza ki a Képviselői Alap céljának, rendeltetésének,
felhasználásának és döntési mechanizmusának részletes szabály-tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 10.
Felelős: Márjalaki József
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
Határidő: 2011. 12. 10.
Felelős: Betkó József
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
Határidő: 2011. 12. 10.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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2. döntési javaslat
"Képviselői alap nem létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel bizottságainak véleményére 2012. január
1-től Képviselői Alapot nem hoz létre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lemondás tiszteletdíjról
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Arnóczi István Képviselő Úr kéréssel fordult a T. Képviselő-testülethez, hogy a Zöldpark Kft. felügyelő bizottsági
tiszeletdíjáról 2011. 10.31. napjával lemond. 2011. költségvetési évre vonatkozóan a bruttó 30.000 Ft plusz járuléka
összegét a város fásítására kéri felhasználni.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a beterjesztést elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Arnóczi István
felügyelő bizottsági tiszteletdíjáról történő lemondásának
tudomásulvételét.

Döntési javaslat
"Lemondás tiszteletdíjról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Arnóczi István felügyelő bizottsági
tiszteletdíjáról történő lemondását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Körös Kézilabda Klub Egyesület kérése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Körös Kézilabda Klub Egyesület elnöke-Levente György azzal a kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz,
hogy kamatmentes hitellel szíveskedjen segíteni az egyesület működését 400 E vagy 450 E Ft összegben (az
egyesületet terembérletének kifizetéséhez szükséges összeg), melyet 2012. június 30-ig szeretne visszafizetni. ( A
kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható.)
A Körös Kézilabda Klub Egyesület 2011. évben a Sport alapból az alábbi támogatásban részesült:
„A támogató a támogatott kérelmének figyelembevételével Gyomaendrőd Város Sport alapból a 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
93/2011. (IV. 19.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata alapján 500.000 Ft azaz Ötszázezer forint egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást biztosít 2011. január 1. – 2011. december 31.-ig terjedő elszámolható időszakra, a támogatott
pályázatában megjelölt feladatokra: „Területi, megyei, országos sportrendezvényen való részvétel költsége
(utazás, szállás, étkezés), labda, sportruházat vásárlás, nevezési, terembérleti és sportorvosi díjak.”. A
pályázat a támogatói szerződés szerves részét képezi.”(Támogató Szerződés 1. pontja).
A Sport alap felosztása az egyesületek tekintetében a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság döntéskörébe tartozott és tartozik, mely döntés alapján az egyesület 2011. évben támogatásban részesült
az idézett támogatói szerződés alapján.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a bizottság az egyesület kérését támogatni
kívánja, abban az esetben szíveskedjen a támogatás fedezetéül szolgáló forrását megjelölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megismerni, megtárgyalni és azt a határozati
javaslat szerint elfogadni.

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

A Bizottság a kérelem elbírálásának elnopolását javasolja az alábbiak
szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolja
Levente György a Körös Kézilabda Klub Egyesület elnök kérésének
megtárgyalását, a 2011. decemberi testületi ülés napjáig.

Döntési javaslat
"A Körös Kézilabda Klub Egyesület kérése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A) alternatíva
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Levente György Körös Kézilabda Klub
Egyesület elnökének kérését a kamatmentes hitel kérelem ügyében.
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Levente György Körös Kézilabda Klub
Egyesület elnökének kérését, a kamatmentes hitel kérelem ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kamatmentes hitelt biztosít a Körös Kézilabda Klub
Egyesület részére ……………………… Ft azaz………………………forint összegben. A visszafizetési határidő: 2012.
június 30 napja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös Kézilabda Klub Egyesület részére megítélt
kamatmentes hitel fedezetéül a ……………………………………. forrást jelöli meg………………………………. Ft
összegben.
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolja Levente György a Körös Kézilabda Klub
Egyesület elnök kérésének megtárgyalását, a 2011. decemberi testületi ülés napjáig.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 2009. november 8-án kérelemmel fordult Várfi András polgármester úrhoz,
melyben 132.400 Ft/hó önkormányzati támogatást kért a gyermeklétszám csökkenése és gyermeklétszám elszívása
miatt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 472/2009.(XI.26.) számú határozatával úgy döntött,
hogy támogatja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmét, mely szerint 132.400 Ft/hó többlet költséggel
támogatja az intézményt a 2009/2010-es nevelési évre 529. 600 Ft összegben.
Az intézmény többször fordult kéréssel a Képviselő-testülethez, melyekben kérte a támogatási összeg
visszafizetésének elengedését, az alacsony beíratott gyermeklétszámra hivatkozva.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2011. (II. 24.) számú határozatában az alábbiak
szerint döntött: „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. támogatási összeg eltörlésére irányuló kérelmét, és elrendeli az 529.600 Ft támogatási összeg
egyenlő részletekben történő visszafizetését 2011. március 1. napjától 2011. december 1. napjáig – 52.960 Ft/hó –
összegben.”
2011. november 9. napjáig a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. a 529.600 Ft támogatási összegből 130. 000 Ft
összeget fizetett vissza az Önkormányzat számlájára, valamint a 2011. november 7. napján keltezett levelében azzal
a kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz, hogy a fennmaradó támogatás összegét (399.600 Ft)
szíveskedjen elengedni.
Az intézményvezető asszony indokai között felsorolta a gyermeklétszám csökkenést, a maximális férőhely számra
kiszámolt magas bérleti díjat, betegség miatti helyettesítést. (A kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható.)
A település szerkezetét tekintve, a halmozottan hátrányos helyzetű városrésznek igénye van az óvodai nevelést
biztosító intézményre, amely egyben a városrész egyfajta „közösségi helye” is.
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által működtetett Tulipános Óvoda 2011 évi statisztikai jelentése alapján a
beíratott gyermeklétszám 23 fő (működési engedély alapján 40 fő az engedélyezett).
A Képviselő-testület a kérelmek minden egyes tárgyalásaikor figyelembe vette az intézményvezető kéréseit/indokait
és azokat szem előtt tartva minden esetben visszafizetés feltételéhez illetve újra tárgyaláshoz kötötte a támogatás
visszafizetésének tényét.
A támogatás visszafizetésének eltörlése feszültséget kelthet, a jelenlegi gazdasági helyzetben, a többi nevelési és
oktatási intézmény tekintetében.
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. a megítélt 529.600 Ft támogatási összegből még 399.600 Ft visszafizetési
kötelezettség áll fenn.
Az Óvodavezető kérése alapján az alábbi döntéshozatalok közül választhatnak a tárgyaló bizottságok:
a)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft.
támogatási
összeg
eltörlésére
irányuló
kérelmét,
és elrendeli a fennmaradó 399.600 Ft támogatási összeg visszafizetését 2011. december 31. napjáig.
b)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft.
támogatási
összeg
eltörlésére
irányuló
kérelmét,
elrendeli a 399.600 Ft támogatási összeg egyenlő részletekben történő visszafizetését 2012. január 1. napjától 2012.
június 1. napjáig – 79.920 Ft/hó – összegben.
c)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elfogadja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. támogatási összeg eltörlésére irányuló kérelmét. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 64/2011. (II. 24. ) Kt.
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és

számú határozatban hozott döntését, mely alapján a fennálló 399.600. Ft támogatási összeget nem kell
visszafizetnie
az
intézménynek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megismerni és hozza meg döntését az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok alapján.

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

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az alábbi módosítással javasolja meghatározni a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatási összeg eltörlésére irányuló
kérelmét, és elrendeli a 399.600 Ft támogatási összeg egyenlő részletekben
történő visszafizetését 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig –
33.300 Ft/hó – összegben.

A Bizottság egyet értett a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával elfogadott
döntési javaslat elfogadásával.

Döntési javaslat
"Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elutasítja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
támogatási összeg eltörlésére irányuló kérelmét, és elrendeli a 399.600 Ft támogatási összeg egyenlő részletekben
történő visszafizetését 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig – 33.300 Ft/hó – összegben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Giricz Ilona
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 13. §-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete évente legalább
egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás célja, hogy a választópolgárok részére
lehetőséget biztosítson közérdekű kérdések és javaslatok megtárgyalására. A közmeghallgatást előre meg kell
hirdetni. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, az ülést a polgármester vezeti. A közmeghallgatásról
jegyzőkönyv készül. A testület tagjainak határozatképes számban kell megjelenni.
A javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás 2010. december 5-én és 6-án 17 órai kezdettel az
Endrődi Közösségi Házban (Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.) valamint a Katona József Művelődési Házban
(Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. szám) kerüljön megrendezésre.
Az alábbi napirendi pontokat javaslom a közmeghallgatásra:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012. évi költségvetési koncepció
meghatározó számadataira és céljaira
2.) Aktuális várospolitikai kérdések
3.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Döntési javaslat
"Közmeghallgatás időpontjának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete, az 1990. évi LXV tv. 13. §-ban meghatározottakra
figyelemmel, 2010. december 5-én és 6-án 17 órai kezdettel az Endrődi Közösségi Házban (Gyomaendrőd, Blaha
Lujza út 21.) valamint a Katona József Művelődési Házban (Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. szám) tartandó
közmeghallgatást hirdet meg.
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012. évi költségvetési koncepció
meghatározó számadataira és céljaira
2.) Aktuális várospolitikai kérdések
3.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 07.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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