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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2012. január 26-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe.


Napirend:
1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. Helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosításának II. fordulója
5. A kötvény 2011. II. félévében megtermelt hozama után fizetendő prémiumdíj
6. Gyomaendrőd város köznevelési feladat-rendszerének tárgyalása
7. A Csoda- Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme
8. Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
9. Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolása
10. Medicus Universalis Háziorvosi Bt-vel kötött szerződés jóváhagyása
11. Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
12. A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre pályázati kiírás
13. Tájékoztató a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2012.
évi közművelődési programtervéről
14. A Kner Nyomdaipari Múzeum 2012-es évi önkormányzati támogatása
15. 2012. évi finanszírozási kérelem az IKSZT működtetésére
16. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft kérelme tagi kölcsön befizetésére
17. Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításának
elfogadása
18. A Liget Fürdő Kft gazdálkodásának ellenőrzéséről készült könyvszakértői jelentés
19. A Liget Fürdő Kft bérleti díjának módosítása
20. Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat
21. Az önkormányzat tulajdonát képező hulladékgyűjtő udvar, a szippantó és a hulladékgyűjtő
különleges járművek átadása üzemeltetésre a Gyomaközszolg Kft.-nek



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

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Fő út - Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építése ügyében szabálytalansági döntés
Ivóvízminőség-javító program
Határmenti folyók megtisztítása
Holtág kezelési feladatok átadása
Hótakarítási és síkosság mentesítési ütemterv
A Roma Polgárjogi Szövetség kérelme
Holló László Művésztelep alkotóinak adományozása
Tájékoztató a Kállai Ferenc hagyatékról
Tájékoztató a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező ütemtervről
Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelméről
Képviselő-testület 2012. évi első félévi munkaterve
Beszámoló a 2011. évi Gyomaendrődi Start munkaprogramról
Bejelentések

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

1. Intézményvezetők bérének felülvizsgálata
2. Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
3. Hubenkó Erzsébet Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlő kérelme
4. Rátódi Péterné fellebbezése

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. január 20.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2012. január 26.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2012. 01. 26-i ülésre

491/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Németzugi-sor közvilágítási hálózatának bővítésére irányuló kérelem elutasítása
Határidő: 2011. 02. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. február 28.
A 2011 évi költségvetésben a közvilágítási hálózat bővítése a prioritások között
szerepel.
246/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Magtárlapos 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak a befejezése
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete döntött arról, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti 5 lakásos
társasház építési munkáinak befejezéséhez 2011 évben a lakások közműbekötése
építési munkáinak elvégzéséhez a költségvetési forrást a 2008. évben kibocsátott
kötvény terhére biztosítja. A közműbekötési munkák még nem lettek elvégezve.
383/2011. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Váry József adományának elfogadása
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tisztelettel vette, és köszönettel elfogadta
Váry József, 1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 11. szám alatti lakos Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának adományozott 25.000, azaz Huszonötezer Eurónak
megfelelő, 2011. június 1.-én átutalt 6,5 millió forint összeget.
Az adomány összegét a Gyomán működő, idős embereket segítő szociális intézmény
javára, az idős gondozottak életminőségének javítására használható fel. Ebben benne
foglaltatnak felújítások, bútorok, felszerelési tárgyak, egészségügyi eszközök
vásárlására lehetett felhasználni.
Az adomány felhasználása a következők szerint valósult meg.
1. A Mirhóháti út 1-5. szám alatti 1. számú Idősek Klubja és az Őszikék Idősek
Otthona homlokzat felújítása ( külső nyílászáró csere, homlokzat festés, szigetelés),

valamint kerti pagoda került elhelyezésre az Idősek Otthona udvarában 3 082 500 Ft
saját rezsis beruházás keretében.
2. A fennmaradó 3 417 500 Ft összegből karbantartási munkák lettek elvégezve,
festés, mázolás, betegszobák burkolása, továbbá bútorok (szekrények) vásárlása
történt.
Az adomány felhasználását követően ünnepélyes átadásra került sor, melyen részt
vett az adományozó Vitéz Váry József Úr is 2011. október hónapban.
490/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polyákhalmi földút felújítása
Határidő: 2011. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. november 1.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft a munkálatokat elvégezte.
492/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belterületi gyűjtő utak felújítására pályázat benyújtása
Határidő: 2011. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 15.
A pályázat 2011. decemberében benyújtásra került.
539/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe adásának meghirdetése
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. október 14.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata termőföldek haszonbérbe adását hirdette meg
helyben árverés útján.
Az árverés időpontja: 2011. október 14-én de. 10.00 óra volt. Az árverés sikeres
volt. Az árverés eredménye az alábbiak szerint alakult.
Hrsz Művelési ág Terület ( ha AK érték Induló bérleti díj
Árverés
)
licit
eredménye
02294/10 szántó
9,5651
179,05
32 kg/AK
32 kg/Ak
02294/6
szántó
1,1642
24,31
32 kg/AK
32 kg/AK
02294/7
szántó
13,5932
299,62
32 kg/AK
32 kg/AK
02294/8
szántó
13,6098
283,72
32 kg/AK
32 kg/AK
02294/9
szántó
10,2664
186,68
32 kg/AK
32 kg/AK
02629/38 szántó
45,4355
681,45
32 kg/AK
40 kg/AK
02667/9
Szántó
5,7650
138,49
32 kg/AK
43 kg/AK
02754/1
Szántó
23,4000
542,78
32 kg/AK
40 kg/AK
02754/3
Szántó
16,6814
416,10
32 kg/AK
40 kg/AK
Az árverés eredményes volt. A bérleti szerződések meg lettek kötve.
542/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ipari Park terültén lévő építési terület meghirdetése értékesítésre

Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. november 2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdetett az
Ipari Park területén lévő ( 3741/52 hrsz. ) 11 ha 4200 m2 építési terület és árok
értékesítésére.
A terület fajlagos minimum vételárára: bruttó 600 Ft/m2 lett meghatározva. A terület
megosztással keletkező részeire is lehetett pályázni.
A pályázatot 2011. november 2.-án 16,00 óráig lehetett benyújtani.
A pályázatot országosan is meghirdettük. A pályázati kiírás a Magyar Hirlap 2011.
október 14. 17. és 22.-i számaiban jelent meg.
A meghirdetett területre nem volt érdeklődő, nem érkezett be pályázat.
554/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú földrészlet értékesítése Pásztor Tibor részére
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező
1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű közút művelési ágú ingatlanból 57 m2 földrészletet
kivont
a
forgalomképtelen
törzsvagyon
kategóriájából,
átminősítette
forgalomképessé és értékesítésre felajénlotta Pásztor Tibornak ( 2143 Kistarcsa,
Dózsa Gy. u. 23. ) a 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi számú földrészletek telekhatárrendezéséhez, megosztásához készített E-3/2007 számon záradékolt változási
vázrajzon feltüntetett módon alábbi feltételek mellett.
1. A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges eljárás során felmerülő
összes költséget Pásztor Tibor viseli.
2. Az ingatlan fajlagos vételára: bruttó 2.500 Ft/m2.
3. Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül.
4. A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg.
A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges eljárás még nem zárult le.
566/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtés lehetősége feltételeinek kidolgozása
Határidő: 2011. 11. 24., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2011. november 24.
Fekete József ügyvezető kérte, hogy tekintettel a hulladékgazdálkodási törvény
várható változásaira, valamint a szelektív hulladékgyüjtéshez és
zöldhulladékgyüjtéshez kapcsolódó KEOP pályázatra a hulladék kezeléssel
kapcsolatos önkormányzati rendelet e tárgykört érintő rendelkezései 2012-ben ne
lépjenek hatályba. A Képviselő-testület az ügyvezető kérésének a 2011 decemberi
ülésén a rendelet ezirányú módosításával eleget tett.
613/2011. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös Kajak Sportegyesület kérelme
Határidő: 2011. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. november 30.
A rendeltetés módosítás a Földhivatali nyilvántartásában átvezetésre került.
632/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: SZMSZ módosításának előkészítése a decemberi testületi ülésre
Határidő: 2011. 12. 22., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2011. december 28.
Az SZMSZ módosító tervezete elkészült - a Képviselő-testületi határozatban
megfogalmazott tartalmi elemekre tekintettel - és beterjesztésre került a decemberi
ülésre. A testület a rendeletet megalkotta amely a kihirdetését követő naptól hatályba
is lépett.
636/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Transzferárak elfogadása
Határidő: 2011. 12. 22., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 22.
A transzferárak elfogadásáról Fekete József ügyvezető tályékoztatást kapott.
641/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ivóvíz és csatornadíjak meghatározása 2012 évre
Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 22.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. decemberi ülésére beterjesztésre
került a 31/2003.(XII.29.) KT rendelet módosítása.
646/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rákóczi u. 29. sz. alatti épület megvásárlásáról döntés a december 22-i ülésen
Határidő: 2011. 12. 22., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. január 26.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 710/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. számú
határozatával úgy döntött, hogy nem vásárolja meg a Medicus Universalis
Háziorvosi BT tulajdonában lévő Rákóczi u. 29. szám alatti ingatlant.
657/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítése
Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 20.

Kondoros Nagyközség Önkormányzata tájékoztatást kapott a Társulási
Megállapodás elfogadásáról.
660/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló
haszonbérleti szerződés módosítása
Határidő: 2011. 12. 10., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. január 1.
A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatva lett a BKT, illetve polgármester úr is
folytatott rövid megbeszélést a békési polgármesterrel. A kérdésben egyelőre
továbblépés nem történt, várjuk a BKT és a haszonbérlő társaság álláspontját.
661/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek bérleti díjainak módosítása
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe, illetve
használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait megemelte
2012. január 1. napjától kezdődően 2012. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Bérleti díj
Mirhóháti u. 11.
105.030,- Ft/hó+Áfa
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
5.090,- Ft/hó+Áfa
Buszállomás-tarfik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179,
9.500,- Ft/hó+Áfa
22,24 m2
Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában
12.920,- Ft/hó+Áfa
közterület
Kulik Zoltán, Hantoskert
1.040,- Ft/év+Áfa
területhasználat
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
11.250,- Ft/hóÁfa
Kiss Sándor, Erzsébet – liget
603.530,- Ft/év+Áfa
földhasználati jog
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat.
458.980,- Ft/év+Áfa
Termálkút
( Áchim utca )
A bérleti szerződés módosításáról szóló megállapodásokat az érintettek megkapták,
egy részük már aláírva vissza lett juttatva.
662/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Markt –Plus Kft. 2012 évben érvényes bérleti díjának meghatározása
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. november 29.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyta a Markt –Plus Kft. kérelmét.
A társaság részére piac és vásárrendezés céljára átadott ingatlanok és eszközök
bérleti díját 2012. évben a 2011-es évben érvényes, 208.000 Ft/hónap + Áfa
összegben határozza meg. A Képviselő - testületi döntésről értesítve lett a Markt
–Plus Kft..
663/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyoma – Gazda Bt. 2012. évi bérleti díjának meghatározása
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
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 meghosszabbítta 17.000 Ft/hó + Áfa bérleti díj kikötése
mellett. A jelentés készítésének időpontjáig a Gyoma – Gazda Bt. még nem küldte
vissza az aláírt megállapodást.
664/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Endrődi Cuti Sütőipari Kft. által bérelt területrész értékesítése nyílt árverésen
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. november 29.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2011. novemberi ülésén döntött arról,
hogy az 5271 hrsz.-ú közterületből az előterjesztéshez mellékelt térképvázlaton
feltüntetett, az Endrődi Cuti Sütőipari Kft. által bérelt 65 m2 nagyságú területrészt
kivonja a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon kategóriájából és kijelöli
nyílt árverésen történő értékesítésre.
Az Endrődi Cuti Sütőipari Kft. a Képviselő - testületi ülés napján visszavonta a
kérelmét.
674/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Forgalomszabályozás-közlekedési tükör kihelyezése
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 20.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft elvégezte a 2 db közlekedési tükör kihelyezését.
683/2011. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közmeghallgatás meghirdetése
Határidő: 2011. 12. 07., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 6.
A Képviselő-testület az előző évek gyakorlatának megfelelően két helyszínen
tartotta meg az előre meghirdetett napirendekkel a közmeghallgatásokat. Szervezési
okok miatt a gyomai közmeghallgatás a határozatban megjelölt helyszíntől eltérően
a Városházán került megrendezésre. A közmeghallgatásokon mintegy száz fő
érdeklődő várospolgár vett részt.

729/2011. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez
Határidő: 2012. 01. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft.
kérelmének helyt adva hozzájárult a Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. szám (
0135/15 hrsz. ) alatti hulladéktelepen a HMT-K70 típusú 7 m3-es gázolaj tárolására
és kiszolgálására alkalmas konténerkút elhelyezésére. A hozzájáruló nyilatkozat ki
lett adva.
730/2011. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Endrődi Cuti Kft. 2011. évi közterület használat bérleti díjának a módosítása
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 31.
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 2011. december 31. napjáig. A 2011. évre
vonatkozó visszamenőleges bérleti díj különbözet ki lett számlázva.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-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 Képviselő-testület decemberi ülésén Arnóczi István János képviselő indítványozta, hogy a Képviselő-testületi
ülések hatékonyságának javítása, a hosszú, monológikus és vég nélküli hozzászólások mederben tartása
érdekében az SzMSz módosításával szabjon keretet a különböző típusú hozzászólásoknak. Ennek a munkának az
előkészítésére felkérte az Ügyrendi Bizottságot, illetve kérte a tisztségviselők aktív közreműködését az új
szabályozás kidolgozására. Arnóczi képviselő úr kérte, hogy az új szabályozási-javaslat a januári ülésre kerüljön
beterjesztésre.
Már a decemberi ülésen adott válaszában jelezte Dr. Csorba Csaba jegyző, hogy a négy éve üzemszerűen használt
ülésvezetést és szavazást támogató Mikrovoks-EDtR rendszer alkalmas lehet a szabályozás gyakorlati
megvalósítására. A polgármester ülésvezetését nagymértékben tudja segíteni a gépi rendszer azzal, hogy az
SzMSz szabályai beállíthatók a gépi rendszerben, amely eseményvezérelt módon segíti az ülésvezetőt
(polgármestert, illetve bizottsági ülésen az elnököt) időkorlátokat megszegő felszólalók figyelmeztetésére, nagyon
szigorú szabályozás esetében a szó megvonására is. Ez pl. a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy az időtúllépést
figyelmeztető gong hangja után még ad - a szabályozás szerinti további szólási időt - majd ezt követően a mikrofon
automatikus kikapcsolásával 'megvonja a szót'.
Más önkormányzatok ezirányú gyakorlatát tanulmányozva az tapasztaltuk, hogy széles körben van igény a
hozzászólások idejének ésszerű határok között tartására. Nagyon változatos a kép a liberálisabbtól a nagyon
mélyen struktúrált, szigorú szabályokig.
Készítettünk egy statisztikát is az eddigi leghosszabb, a 2011. novemberi nyilvános ülésről. Az állapítható meg, hogy
a hozzászólások általában rövid ideig tartanak, ritkán lépik túl a 2-3 percet. Tény, hogy nagyon sok a mért
felszólalások darabszáma, vagyis a képviselők többször is hozzászólnak egy napirenden belül. Szintén tapasztalati
tény, hogy a nem mért idő (ülésvezetés, egyéb hozzászólások, szünet, stb.) összességében annyi időt visz el, mint
az összes mért felszólalás.
A SzMSz módosításának előkészítése során figyelembe vettük a képviselői indítványban elhangzottak mellett, a
jelenlegi szabályozásunkat és az eddig kialakult gyakorlatot is.
A fentiekre figyelemmel a következő rendelet módosítást terjesztem be megalkotásra.

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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 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) 16-17. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„16. § (1) A polgármester (továbbiakban: ülésvezető) feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:
a) a Képviselő-testület összehívása törvényességének és az ülés határozatképességének a megállapítása,
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b) a jegyzökönyv két hitelesítőjének kijelölése,
c) tájékoztatás adás a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről, valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett intézkedésekről,
d) napirendek előtti felszólalás biztosítása az alpolgármester és bizottsági elnökök részére a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatásuk előadásához és a Képviselő-testület tagjainak közérdekű kérdések és
interpellációk felvetéséhez; továbbá ünnepi, díjátadási és önkormányzati érdeket szolgáló protokolláris esetekben
más jelenlévő személynek,
e) az ülés napirend-tervezetének beterjesztése és szavazásra bocsájtása,
f) napirendi pontonként a vita megnyitása, irányítása, lezárása, valamint a határozatképesség folyamatos
figyelemmel kísérése,
g) napirendi pontonként a határozati javaslatok szavazásra bocsátása, valamint a szavazás eredményének
megállapítása,
h) az ülés zavartalan rendjének fenntartása, melynek keretében:
ha) figyelmezteti azt, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a magatartása,
hb) rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
hc) ismétlődő rendzavarás esetén - a települési képviselő kivételével - a terem elhagyására kötelezheti a
rendbontót,
hd) felfüggeszti az ülést legfeljebb 30 percre ha tartós rendzavarás, állandó lárma az ülés szabályszerű menetét
lehetővé tevő körülmények megszüntetésére alkalmazott figyelmeztetés nem vezetett eredményre;
he)ismételt rendzavarás estén berekeszti az ülést.
i) a napirendek lezárása előtt hozzászólási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévők számára,
j) biztosítja a képviselők interpellációs jogának gyakorlását,
k) berekeszti az ülést.
(2) Az ülés napirend-tervezetéről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
(3) Az ülés napirendi pontja egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolást
elrendelő Képviselő-testületi határozatban konkrét naptári napban kell megjelöli az elnapolás határidejét.
(4) Sürgősségi indítvány tárgyalásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(5) Ha a Képviselő-testület nem ad helyt sürgősségi indítványnak, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként
kezeli, s a napirendek meghatározásakor dönti el napirendi sorrendiségét.
(6) Az ülésvezető minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de javasolhatja egyes napirendi pontok összevont
tárgyalását is. Összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön történik.
17. § (1) Az ülésvezető minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön nyit vitát
melynek keretében:
a) Megadja a szót az előterjesztést véleményező bizottság elnökének a napirend rövid ismertetésére a bizottság
állásfoglalásának, döntési javaslatának ismertetésére.
b) Lehetőséget biztosít az téma előadójának arra, hogy a vita előtt szükség szerint szóban kiegészíthesse,
módosíthassa, visszavonhassa a döntési javaslatát. Ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat minősül
az eredeti előterjesztői döntésjavaslatnak.
b) Biztosítja, hogy a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhessenek az előadóhoz,
amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
c) Mindaddig fenntartja a vita lehetőségét, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal
résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban érdemben még nem nyilvánított véleményt, ennek
hiányában lezárhatja a vitát.
d) A vita lezárása után összefoglalja az elhangzottak lényegét, biztosíthat zárszót a napirend előadója részére is.
e) Ismerteti a vitában megfogalmazódott döntési javaslatok szövegét, azokat szavazásra bocsátja, majd lezárja a
napirendet.
(2) A hozzászólás joga előbb a képviselőket, majd a tanácskozási joggal meghívottakat illeti meg.
(3) Felszólalásra a tárgyban érintett bizottság elnökének és a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, a
tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülésvezető adja meg a szót.
(4) Napirendi pontokon belül az egyes képviselőknek és tanácskozási joggal meghívottaknak biztosított első
felszólalás időkerete 3 perc, míg minden további felszólalás időkerete 2 perc. Az időkeretek alkalmanként maximum
fél perccel léphetők túl. Az időtúllépés végén - gépi ülésvezetés esetén - a mikrofon hangja is kikapcsolható.
(5) A (4) bekezdésben foglalt első felszólalás időkorlátjának mértéke a tisztségviselők - ide nem értve az
ülésvezetéssel, vagy törvényességi észrevétellel kapcsolatos felszólalást - és bizottság elnökök részére 5 perc.
(6) A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülésvezető adhatja meg a szót legfeljebb 3
perc időtartamra.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
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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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 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) 16-17. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„16. § (1) A polgármester (továbbiakban: ülésvezető) feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:
a) a Képviselő-testület összehívása törvényességének és az ülés határozatképességének a megállapítása,
b) a jegyzökönyv két hitelesítőjének kijelölése,
c) tájékoztatás adás a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről, valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett intézkedésekről,
d) napirendek előtti felszólalás biztosítása az alpolgármester és bizottsági elnökök részére a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatásuk előadásához és a Képviselő-testület tagjainak közérdekű kérdések és
interpellációk felvetéséhez; továbbá ünnepi, díjátadási és önkormányzati érdeket szolgáló protokolláris esetekben
más jelenlévő személynek,
e) az ülés napirend-tervezetének beterjesztése és szavazásra bocsájtása,
f) napirendi pontonként a vita megnyitása, irányítása, lezárása, valamint a határozatképesség folyamatos
figyelemmel kísérése,
g) napirendi pontonként a határozati javaslatok szavazásra bocsátása, valamint a szavazás eredményének
megállapítása,
h) az ülés zavartalan rendjének fenntartása, melynek keretében:
ha) figyelmezteti azt, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a magatartása,
hb) rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
hc) ismétlődő rendzavarás esetén - a települési képviselő kivételével - a terem elhagyására kötelezheti a
rendbontót,
hd) felfüggeszti az ülést legfeljebb 30 percre ha tartós rendzavarás, állandó lárma az ülés szabályszerű menetét
lehetővé tevő körülmények megszüntetésére alkalmazott figyelmeztetés nem vezetett eredményre;
he)ismételt rendzavarás estén berekeszti az ülést.
i) a napirendek lezárása előtt hozzászólási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévők számára,
j) biztosítja a képviselők interpellációs jogának gyakorlását,
k) berekeszti az ülést.
(2) Az ülés napirend-tervezetéről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
(3) Az ülés napirendi pontja egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolást
elrendelő Képviselő-testületi határozatban konkrét naptári napban kell megjelöli az elnapolás határidejét.
(4) Sürgősségi indítvány tárgyalásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(5) Ha a Képviselő-testület nem ad helyt sürgősségi indítványnak, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként
kezeli, s a napirendek meghatározásakor dönti el napirendi sorrendiségét.
(6) Az ülésvezető minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de javasolhatja egyes napirendi pontok összevont
tárgyalását is. Összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön történik.
17. § (1) Az ülésvezető minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön nyit vitát
melynek keretében:
a) Megadja a szót az előterjesztést véleményező bizottság elnökének a napirend rövid ismertetésére a bizottság
állásfoglalásának, döntési javaslatának ismertetésére.
b) Lehetőséget biztosít az téma előadójának arra, hogy a vita előtt szükség szerint szóban kiegészíthesse,
módosíthassa, visszavonhassa a döntési javaslatát. Ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat minősül
az eredeti előterjesztői döntésjavaslatnak.
b) Biztosítja, hogy a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhessenek az előadóhoz,
amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
c) Mindaddig fenntartja a vita lehetőségét, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal
résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban érdemben még nem nyilvánított véleményt, ennek
hiányában lezárhatja a vitát.
d) A vita lezárása után összefoglalja az elhangzottak lényegét, biztosíthat zárszót a napirend előadója részére is.
e) Ismerteti a vitában megfogalmazódott döntési javaslatok szövegét, azokat szavazásra bocsátja, majd lezárja a
napirendet.
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(2) A hozzászólás joga előbb a képviselőket, majd a tanácskozási joggal meghívottakat illeti meg.
(3) Felszólalásra a tárgyban érintett bizottság elnökének és a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, a
tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülésvezető adja meg a szót.
(4) Napirendi pontokon belül az egyes képviselőknek és tanácskozási joggal meghívottaknak biztosított első
felszólalás időkerete 3 perc, míg minden további felszólalás időkerete 2 perc. Az időkeretek alkalmanként maximum
fél perccel léphetők túl. Az időtúllépés végén - gépi ülésvezetés esetén - a mikrofon hangja is kikapcsolható.
(5) A (4) bekezdésben foglalt első felszólalás időkorlátjának mértéke a tisztségviselők - ide nem értve az
ülésvezetéssel, vagy törvényességi észrevétellel kapcsolatos felszólalást - és bizottság elnökök részére 5 perc.
(6) A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülésvezető adhatja meg a szót legfeljebb 3
perc időtartamra.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

Idı
Esemény
14:08:12 Mikrofon be
14:08:26 Mikrofon ki
14:08:27 Mikrofon be
14:08:36 Mikrofon ki
14:08:46 Mikrofon be
14:08:51 Mikrofon ki
14:20:11 Mikrofon be
14:22:36 Mikrofon ki
14:22:49 Mikrofon be
14:28:53 Mikrofon ki
14:49:04 Mikrofon be
14:52:49 Mikrofon ki
15:02:59 Mikrofon be
15:06:05 Mikrofon ki
15:06:06 Mikrofon be
15:07:48 Mikrofon ki
15:09:48 Mikrofon be
15:10:28 Mikrofon ki
15:10:41 Mikrofon be
15:12:55 Mikrofon ki
15:13:14 Mikrofon be
15:14:01 Mikrofon ki
15:14:07 Mikrofon be
15:17:55 Mikrofon ki
15:18:00 Mikrofon be
15:18:47 Mikrofon ki
15:18:50 Mikrofon be
15:21:02 Mikrofon ki
15:24:14 Mikrofon be
15:25:29 Mikrofon ki
15:31:27 Mikrofon be
15:32:40 Mikrofon ki
15:37:05 Mikrofon be
15:38:23 Mikrofon ki
15:38:24 Mikrofon be
15:39:37 Mikrofon ki
15:39:44 Mikrofon be
15:40:34 Mikrofon ki
15:41:29 Mikrofon be
15:41:40 Mikrofon ki
15:41:53 Mikrofon be
15:42:09 Mikrofon ki
15:42:18 Mikrofon be
15:42:50 Mikrofon ki
15:42:53 Mikrofon be
15:43:07 Mikrofon ki
15:44:34 Mikrofon be
15:45:12 Mikrofon ki
15:45:24 Mikrofon be
15:49:42 Mikrofon ki
15:50:10 Mikrofon be
15:50:27 Mikrofon ki
15:51:06 Mikrofon be

Pult
-

Képviselı
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Megyeri László (levél felolvasás)
Megyeri László
Megyeri László (levél felolvasás)
Megyeri László
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Poharelec László Normál
Poharelec László
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál

Beszélt idı
0:00:14
0:00:09
0:00:05
0:02:25
0:06:04
0:03:45
0:03:06
0:01:42
0:00:40
0:02:14
0:00:47
0:03:48
0:00:47
0:02:12
0:01:15
0:01:13
0:01:18
0:01:13
0:00:50
0:00:11
0:00:16
0:00:32
0:00:14
0:00:38
0:04:18
0:00:17

1. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

15:54:05 Mikrofon ki
15:54:06 Mikrofon be
15:57:17 Mikrofon ki
15:57:19 Mikrofon be
15:57:41 Mikrofon ki
15:57:42 Mikrofon be
15:58:40 Mikrofon ki
15:58:45 Mikrofon be
15:59:48 Mikrofon ki
15:59:50 Mikrofon be
16:01:55 Mikrofon ki
16:22:57 Mikrofon be
16:23:18 Mikrofon ki
16:23:18 Mikrofon be
16:24:12 Mikrofon ki
16:24:41 Mikrofon be
16:26:09 Mikrofon ki
16:26:42 Mikrofon be
16:27:33 Mikrofon ki
16:27:37 Mikrofon be
16:27:57 Mikrofon ki
16:27:57 Mikrofon be
16:28:11 Mikrofon ki
16:28:45 Mikrofon be
16:29:50 Mikrofon ki
16:29:56 Mikrofon be
16:30:18 Mikrofon ki
16:31:06 Mikrofon be
16:32:10 Mikrofon ki
16:32:12 Mikrofon be
16:33:53 Mikrofon ki
16:33:53 Mikrofon be
16:34:27 Mikrofon ki
16:34:39 Mikrofon be
16:34:48 Mikrofon ki
16:34:55 Mikrofon be
16:35:20 Mikrofon ki
16:36:07 Mikrofon be
16:36:55 Mikrofon ki
16:37:01 Mikrofon be
16:37:21 Mikrofon ki
16:38:31 Mikrofon be
16:39:19 Mikrofon ki
16:39:23 Mikrofon be
16:39:55 Mikrofon ki
16:39:57 Mikrofon be
16:40:52 Mikrofon ki
16:43:25 Mikrofon be
16:44:58 Mikrofon ki
16:46:37 Mikrofon be
16:48:01 Mikrofon ki
16:48:02 Mikrofon be
16:48:43 Mikrofon ki
16:50:36 Mikrofon be

-

Dr. Csorba Csaba
Megyeri László Normál
Megyeri László
Betkó József Normál
Betkó József
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Poharelec László Normál
Poharelec László
Betkó József Normál
Betkó József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Márjalaki József Normál

0:02:59
0:03:11
0:00:22
0:00:58
0:01:03
0:02:05
0:00:21
0:00:54
0:01:28
0:00:51
0:00:20
0:00:14
0:01:05
0:00:22
0:01:04
0:01:41
0:00:34
0:00:09
0:00:25
0:00:48
0:00:20
0:00:48
0:00:32
0:00:55
0:01:33
0:01:24
0:00:41

2. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

16:51:22 Mikrofon ki
16:51:28 Mikrofon be
16:51:58 Mikrofon ki
16:53:25 Mikrofon be
16:56:22 Mikrofon ki
16:57:31 Mikrofon be
17:00:00 Mikrofon ki
17:00:00 Mikrofon be
17:00:48 Mikrofon ki
17:01:44 Mikrofon be
17:02:25 Mikrofon ki
17:02:41 Mikrofon be
17:03:33 Mikrofon ki
17:04:41 Mikrofon be
17:07:12 Mikrofon ki
17:09:34 Mikrofon be
17:11:57 Mikrofon ki
17:17:20 Mikrofon be
17:17:46 Mikrofon ki
17:17:47 Mikrofon be
17:18:44 Mikrofon ki
17:18:47 Mikrofon be
17:19:35 Mikrofon ki
17:20:36 Mikrofon be
17:22:06 Mikrofon ki
17:23:25 Mikrofon be
17:25:04 Mikrofon ki
17:26:22 Mikrofon be
17:30:03 Mikrofon ki
17:30:16 Mikrofon be
17:31:22 Mikrofon ki
17:41:49 Mikrofon be
17:46:55 Mikrofon ki
17:53:44 Mikrofon be
17:55:49 Mikrofon ki
17:56:01 Mikrofon be
18:00:17 Mikrofon ki
18:00:18 Mikrofon be
18:02:58 Mikrofon ki
18:03:03 Mikrofon be
18:04:21 Mikrofon ki
18:05:59 Mikrofon be
18:07:28 Mikrofon ki
18:07:29 Mikrofon be
18:08:55 Mikrofon ki
18:11:33 Mikrofon be
18:11:50 Mikrofon ki
18:11:55 Mikrofon be
18:13:21 Mikrofon ki
18:14:52 Mikrofon be
18:15:10 Mikrofon ki
18:16:22 Mikrofon be
18:16:51 Mikrofon ki
18:17:06 Mikrofon be

-

Márjalaki József
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Béres János Normál
Béres János
Béres János Normál
Béres János
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Keresztesné Jáksó Éva Normál
Keresztesné Jáksó Éva
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál

0:00:46
0:00:30
0:02:57
0:02:29
0:00:48
0:00:41
0:00:52
0:02:31
0:02:23
0:00:26
0:00:57
0:00:48
0:01:30
0:01:39
0:03:41
0:01:06
0:05:06
0:02:05
0:04:16
0:02:40
0:01:18
0:01:29
0:01:26
0:00:17
0:01:26
0:00:18
0:00:29

3. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

18:17:15 Mikrofon ki
18:17:48 Mikrofon be
18:23:49 Mikrofon ki
18:24:43 Mikrofon be
18:26:40 Mikrofon ki
18:29:41 Mikrofon be
18:30:47 Mikrofon ki
18:30:49 Mikrofon be
18:33:54 Mikrofon ki
19:04:35 Mikrofon be
19:04:36 Mikrofon ki
19:04:36 Mikrofon be
19:06:04 Mikrofon ki
19:06:52 Mikrofon be
19:08:07 Mikrofon ki
19:13:07 Mikrofon be
19:14:17 Mikrofon ki
19:19:13 Mikrofon be
19:21:32 Mikrofon ki
19:22:02 Mikrofon be
19:23:00 Mikrofon ki
19:23:05 Mikrofon be
19:24:36 Mikrofon ki
19:24:50 Mikrofon be
19:24:59 Mikrofon ki
19:25:29 Mikrofon be
19:28:22 Mikrofon ki
19:29:00 Mikrofon be
19:30:01 Mikrofon ki
19:30:32 Mikrofon be
19:31:38 Mikrofon ki
19:32:59 Mikrofon be
19:36:08 Mikrofon ki
19:36:17 Mikrofon be
19:38:59 Mikrofon ki
19:38:59 Mikrofon be
19:41:16 Mikrofon ki
19:41:23 Mikrofon be
19:42:14 Mikrofon ki
19:42:23 Mikrofon be
19:43:22 Mikrofon ki
19:43:28 Mikrofon be
19:44:18 Mikrofon ki
19:44:18 Mikrofon be
19:44:32 Mikrofon ki
19:44:33 Mikrofon be
19:44:47 Mikrofon ki
19:44:53 Mikrofon be
19:45:42 Mikrofon ki
19:46:22 Mikrofon be
19:47:34 Mikrofon ki
19:47:34 Mikrofon be
19:48:01 Mikrofon ki
19:48:12 Mikrofon be

-

Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Béres János Normál
Béres János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Béres János Normál
Béres János
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Poharelec László Normál
Poharelec László
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Marton Dániel Normál

0:00:09
0:06:01
0:01:57
0:01:06
0:03:05
0:00:01
0:01:28
0:01:15
0:01:10
0:02:19
0:00:58
0:01:31
0:00:09
0:02:53
0:01:01
0:01:06
0:03:09
0:02:42
0:02:17
0:00:51
0:00:59
0:00:50
0:00:14
0:00:14
0:00:49
0:01:12
0:00:27

4. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

19:48:26 Mikrofon ki
19:51:31 Mikrofon be
19:52:03 Mikrofon ki
19:52:18 Mikrofon be
19:52:37 Mikrofon ki
19:54:01 Mikrofon be
19:54:39 Mikrofon ki
19:54:47 Mikrofon be
19:55:28 Mikrofon ki
19:55:40 Mikrofon be
19:56:17 Mikrofon ki
19:56:49 Mikrofon be
19:57:13 Mikrofon ki
19:57:17 Mikrofon be
19:58:07 Mikrofon ki
19:58:11 Mikrofon be
19:58:29 Mikrofon ki
19:58:31 Mikrofon be
19:58:45 Mikrofon ki
19:59:29 Mikrofon be
19:59:52 Mikrofon ki
19:59:57 Mikrofon be
20:00:19 Mikrofon ki
20:00:21 Mikrofon be
20:00:52 Mikrofon ki
20:00:52 Mikrofon be
20:00:53 Mikrofon ki
20:00:53 Mikrofon be
20:02:03 Mikrofon ki
20:02:08 Mikrofon be
20:04:46 Mikrofon ki
20:06:03 Mikrofon be
20:06:33 Mikrofon ki
20:06:40 Mikrofon be
20:06:51 Mikrofon ki
20:06:51 Mikrofon be
20:06:52 Mikrofon ki
20:06:52 Mikrofon be
20:07:15 Mikrofon ki
20:07:33 Mikrofon be
20:08:44 Mikrofon ki
20:08:52 Mikrofon be
20:10:20 Mikrofon ki
20:10:34 Mikrofon be
20:11:06 Mikrofon ki
20:11:08 Mikrofon be
20:11:21 Mikrofon ki
20:13:52 Mikrofon be
20:14:33 Mikrofon ki
20:16:41 Mikrofon be
20:17:09 Mikrofon ki
20:17:09 Mikrofon be
20:17:10 Mikrofon ki
20:17:10 Mikrofon be

-

Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Poharelec László Normál
Poharelec László
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Nagyné Perjési Anikó Normál

0:00:14
0:00:32
0:00:19
0:00:38
0:00:41
0:00:37
0:00:24
0:00:50
0:00:18
0:00:14
0:00:23
0:00:22
0:00:31
0:00:01
0:01:10
0:02:38
0:00:30
0:00:11
0:00:01
0:00:23
0:01:11
0:01:28
0:00:32
0:00:13
0:00:41
0:00:28
0:00:01

5. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

20:17:36 Mikrofon ki
20:17:55 Mikrofon be
20:18:16 Mikrofon ki
20:19:15 Mikrofon be
20:19:55 Mikrofon ki
20:20:00 Mikrofon be
20:20:55 Mikrofon ki
20:22:44 Mikrofon be
20:23:35 Mikrofon ki
20:26:02 Mikrofon be
20:26:56 Mikrofon ki
20:27:05 Mikrofon be
20:27:38 Mikrofon ki
20:27:42 Mikrofon be
20:28:34 Mikrofon ki
20:29:26 Mikrofon be
20:29:30 Mikrofon ki
20:29:30 Mikrofon be
20:29:53 Mikrofon ki
20:31:01 Mikrofon be
20:31:42 Mikrofon ki
20:32:40 Mikrofon be
20:34:22 Mikrofon ki
20:37:19 Mikrofon be
20:38:00 Mikrofon ki
20:38:04 Mikrofon be
20:39:16 Mikrofon ki
20:40:56 Mikrofon be
20:41:34 Mikrofon ki
21:02:31 Mikrofon be
21:03:43 Mikrofon ki
21:03:51 Mikrofon be
21:04:12 Mikrofon ki
21:04:12 Mikrofon be
21:04:28 Mikrofon ki
21:07:08 Mikrofon be
21:11:09 Mikrofon ki
21:11:14 Mikrofon be
21:13:59 Mikrofon ki
21:14:03 Mikrofon be
21:14:49 Mikrofon ki
21:14:51 Mikrofon be
21:16:52 Mikrofon ki
21:16:54 Mikrofon be
21:17:49 Mikrofon ki
21:18:11 Mikrofon be
21:18:46 Mikrofon ki
21:19:09 Mikrofon be
21:19:54 Mikrofon ki
21:19:54 Mikrofon be
21:20:29 Mikrofon ki
21:20:31 Mikrofon be
21:23:05 Mikrofon ki
21:23:06 Mikrofon be

-

Nagyné Perjési Anikó
Poharelec László Normál
Poharelec László
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Betkó József Normál
Betkó József
Liszkainé Nagy Mária Normál
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József Normál
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Béres János Normál
Béres János
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Marton Dániel Normál

0:00:26
0:00:21
0:00:40
0:00:55
0:00:51
0:00:54
0:00:33
0:00:52
0:00:04
0:00:23
0:00:41
0:01:42
0:00:41
0:01:12
0:00:38
0:01:12
0:00:21
0:00:16
0:04:01
0:02:45
0:00:46
0:02:01
0:00:55
0:00:35
0:00:45
0:00:35
0:02:34

6. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

21:23:38 Mikrofon ki
21:23:38 Mikrofon be
21:24:44 Mikrofon ki
21:24:46 Mikrofon be
21:26:45 Mikrofon ki
21:26:45 Mikrofon be
21:28:38 Mikrofon ki
21:29:30 Mikrofon be
21:30:23 Mikrofon ki
21:30:35 Mikrofon be
21:31:34 Mikrofon ki
21:31:53 Mikrofon be
21:33:12 Mikrofon ki
21:33:14 Mikrofon be
21:33:44 Mikrofon ki
21:33:48 Mikrofon be
21:34:04 Mikrofon ki
21:34:14 Mikrofon be
21:35:56 Mikrofon ki
21:36:54 Mikrofon be
21:37:13 Mikrofon ki
21:38:25 Mikrofon be
21:39:00 Mikrofon ki
21:39:35 Mikrofon be
21:41:08 Mikrofon ki
21:41:23 Mikrofon be
21:41:49 Mikrofon ki
21:41:54 Mikrofon be
21:43:46 Mikrofon ki
21:44:08 Mikrofon be
21:45:23 Mikrofon ki
21:45:26 Mikrofon be
21:47:08 Mikrofon ki
21:47:09 Mikrofon be
21:48:11 Mikrofon ki
21:48:12 Mikrofon be
21:48:27 Mikrofon ki
21:48:28 Mikrofon be
21:48:40 Mikrofon ki
21:48:42 Mikrofon be
21:48:55 Mikrofon ki
21:49:35 Mikrofon be
21:50:50 Mikrofon ki
21:51:09 Mikrofon be
21:51:29 Mikrofon ki
21:51:33 Mikrofon be
21:51:38 Mikrofon ki
21:51:51 Mikrofon be
21:52:38 Mikrofon ki
21:53:23 Mikrofon be
21:53:46 Mikrofon ki
21:54:07 Mikrofon be
21:54:15 Mikrofon ki
21:54:30 Mikrofon be

-

Marton Dániel
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Poharelec László Normál
Poharelec László
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba Normál

0:00:32
0:01:06
0:01:59
0:01:53
0:00:53
0:00:59
0:01:19
0:00:30
0:00:16
0:01:42
0:00:19
0:00:35
0:01:33
0:00:26
0:01:52
0:01:15
0:01:42
0:01:02
0:00:15
0:00:12
0:00:13
0:01:15
0:00:20
0:00:05
0:00:47
0:00:23
0:00:08

7. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

21:55:08 Mikrofon ki
21:55:28 Mikrofon be
21:55:36 Mikrofon ki
21:55:37 Mikrofon be
21:55:44 Mikrofon ki
21:56:13 Mikrofon be
21:56:46 Mikrofon ki
21:58:14 Mikrofon be
21:58:52 Mikrofon ki
21:59:17 Mikrofon be
22:00:23 Mikrofon ki
22:00:46 Mikrofon be
22:01:29 Mikrofon ki
22:02:06 Mikrofon be
22:04:46 Mikrofon ki
22:07:07 Mikrofon be
22:07:41 Mikrofon ki
22:09:47 Mikrofon be
22:10:21 Mikrofon ki
22:10:28 Mikrofon be
22:10:42 Mikrofon ki
22:11:22 Mikrofon be
22:11:34 Mikrofon ki
22:11:34 Mikrofon be
22:12:50 Mikrofon ki
22:12:56 Mikrofon be
22:13:52 Mikrofon ki
22:14:30 Mikrofon be
22:14:38 Mikrofon ki
22:14:39 Mikrofon be
22:15:05 Mikrofon ki
22:15:08 Mikrofon be
22:15:25 Mikrofon ki
22:15:26 Mikrofon be
22:15:31 Mikrofon ki
22:15:31 Mikrofon be
22:15:52 Mikrofon ki
22:15:56 Mikrofon be
22:16:27 Mikrofon ki
22:16:30 Mikrofon be
22:16:55 Mikrofon ki
22:16:55 Mikrofon be
22:16:58 Mikrofon ki
22:17:03 Mikrofon be
22:18:05 Mikrofon ki
22:18:05 Mikrofon be
22:18:17 Mikrofon ki
22:18:24 Mikrofon be
22:18:47 Mikrofon ki
22:18:49 Mikrofon be
22:18:56 Mikrofon ki
22:18:58 Mikrofon be
22:19:24 Mikrofon ki
22:19:29 Mikrofon be

-

Dr. Csorba Csaba
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Iványi Lajosné Normál
Iványi Lajosné
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál

0:00:38
0:00:08
0:00:07
0:00:33
0:00:38
0:01:06
0:00:43
0:02:40
0:00:34
0:00:34
0:00:14
0:00:12
0:01:16
0:00:56
0:00:08
0:00:26
0:00:17
0:00:05
0:00:21
0:00:31
0:00:25
0:00:03
0:01:02
0:00:12
0:00:23
0:00:07
0:00:26

8. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

22:19:51 Mikrofon ki
22:19:54 Mikrofon be
22:20:25 Mikrofon ki
22:20:26 Mikrofon be
22:20:26 Mikrofon ki
22:20:26 Mikrofon be
22:21:19 Mikrofon ki
22:23:31 Mikrofon be
22:24:34 Mikrofon ki
22:24:35 Mikrofon be
22:24:48 Mikrofon ki
22:27:29 Mikrofon be
22:30:34 Mikrofon ki
22:30:37 Mikrofon be
22:31:08 Mikrofon ki
22:31:19 Mikrofon be
22:33:59 Mikrofon ki
22:34:00 Mikrofon be
22:34:24 Mikrofon ki
22:34:26 Mikrofon be
22:34:55 Mikrofon ki
22:34:56 Mikrofon be
22:35:40 Mikrofon ki
22:35:40 Mikrofon be
22:35:55 Mikrofon ki
22:36:14 Mikrofon be
22:36:25 Mikrofon ki
22:36:26 Mikrofon be
22:36:30 Mikrofon ki
22:36:33 Mikrofon be
22:36:44 Mikrofon ki
22:36:44 Mikrofon be
22:37:30 Mikrofon ki
22:37:30 Mikrofon be
22:37:49 Mikrofon ki
22:37:52 Mikrofon be
22:39:29 Mikrofon ki
22:41:59 Mikrofon be
22:43:23 Mikrofon ki
22:43:26 Mikrofon be
22:44:41 Mikrofon ki
22:44:42 Mikrofon be
22:46:09 Mikrofon ki
22:46:17 Mikrofon be
22:47:04 Mikrofon ki
22:47:06 Mikrofon be
22:47:42 Mikrofon ki
22:47:43 Mikrofon be
22:48:26 Mikrofon ki
22:48:30 Mikrofon be
22:49:15 Mikrofon ki
22:49:15 Mikrofon be
22:49:41 Mikrofon ki
22:49:46 Mikrofon be

-

Marton Dániel
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Poharelec László Normál
Poharelec László
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Liszkainé Nagy Mária Normál
Liszkainé Nagy Mária
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Iványi Lajosné Normál
Iványi Lajosné
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Poharelec László Normál
Poharelec László
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Dr. Csorba Csaba Normál

0:00:22
0:00:31
0:00:00
0:00:53
0:01:03
0:00:13
0:03:05
0:00:31
0:02:40
0:00:24
0:00:29
0:00:44
0:00:15
0:00:11
0:00:04
0:00:11
0:00:46
0:00:19
0:01:37
0:01:24
0:01:15
0:01:27
0:00:47
0:00:36
0:00:43
0:00:45
0:00:26

9. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

22:50:35 Mikrofon ki
22:50:41 Mikrofon be
22:51:02 Mikrofon ki
22:51:12 Mikrofon be
22:51:14 Mikrofon ki
22:51:22 Mikrofon be
22:52:00 Mikrofon ki
22:52:02 Mikrofon be
22:53:36 Mikrofon ki
22:53:38 Mikrofon be
22:53:50 Mikrofon ki
22:54:12 Mikrofon be
22:54:28 Mikrofon ki
22:55:05 Mikrofon be
22:55:11 Mikrofon ki
22:55:12 Mikrofon be
22:55:29 Mikrofon ki
22:55:32 Mikrofon be
22:55:58 Mikrofon ki
22:56:49 Mikrofon be
22:57:58 Mikrofon ki
22:58:02 Mikrofon be
22:59:57 Mikrofon ki
22:59:58 Mikrofon be
23:01:00 Mikrofon ki
23:01:04 Mikrofon be
23:01:53 Mikrofon ki
23:01:57 Mikrofon be
23:02:02 Mikrofon ki
23:02:05 Mikrofon be
23:02:40 Mikrofon ki
23:02:48 Mikrofon be
23:03:11 Mikrofon ki
23:03:15 Mikrofon be
23:03:37 Mikrofon ki

-

Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Poharelec László Normál
Poharelec László
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba

0:00:49
0:00:21
0:00:02
0:00:38
0:01:34
0:00:12
0:00:16
0:00:06
0:00:17
0:00:26
0:01:09
0:01:55
0:01:02
0:00:49
0:00:05
0:00:35
0:00:23
0:00:22

Összes felszólalási idı a polgármester ülésvezetése, továbbá a
tanácskozási joggal meghívottak és egyéb hozzászólások nélkül
[óó:pp:mp]:

4:26:15

Összes egyéb (tanácskozási jogú meghívott, lakosság) felszólalás,
továbbá a polgármester ülésvezetési és hozzászólási ideje, illetve
szünet valmint üresjárati idı együtt:

4:29:10

Összes ülés idı (nyilvános ülés):

8:55:25

Összes hozzászólás a polgármester ülésvezetése nélkül (db):

260

10. oldal

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet szerint a telekadó mértéke beépítetlen belterületi
üdülőtelek esetén 240 Ft/m². Ez azért ilyen magas, hogy ösztönözze az üdülőövezetben telektulajdonnal rendelkező
adózókat az üres telek beépítésére. Ez alól kivételt képeznek azon területek telkei, amelyek közművel, szilárd
burkolatú úttal részlegesen, vagy egyáltalán nem ellátottak, illetve nagyobb területtel rendelkeznek. Ezek kisebb
adómértékkel kerülnek adóztatásra. A hatályos rendeletünk 1. mellékletében, az építményadóhoz kapcsolódóan van
meghatározva, hogy melyek azok a területek, amelyek a belterületi üdülőövezethez tartoznak. A telekadónál
azonban nem kerültek helyrajzi szám szerint, pontosan beazonosíthatóan, azon terlüetek telkei felsorolásra,
amelyek ezen övezeten belül az alacsonyabb adómértékkel kerülnek adóztatásra, ezek egyéb beépítetlen
belterületi telekként szerepeltek eddig a rendeletünkben. Az egyértelmű beazonosítás és adómérték alá történő
besorolás érdekében szükséges ezeknek a területeknek a pontos meghatározása.
Továbbá pontosításra került, építményadó estében, a település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek
besorolása. Ezt a rendelettervezet 1. mellékletének A.) pontja tartalmazza. Új területek nem kerültek ide besorolásra,
a meglévő, belterületen lévő üdülőövezethez tartozó területek kerültek helyrajzi szám szerint meghatározára. Így
egyértelművé válik a melléklet ezen pontja alá tartozó építmények besorolása is.
A Képviselő-testület és Szervei SZMSZ-ról szóló 7/1991. (IX.19.) KT rendelet 19. §. (7) bekezdése szerint a
Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Mivel az előterjesztett rendelettervezet csak pontosításokat tartalmaz, adómérték emelésre nem kerül sor, az adózók terheit nem növeli, lehetőség
van az évközi módosításra, és a kétfordulós tárgyalás megtartása nem szükséges.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló
30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet , rendelettervezet szerinti
módosítását.

Döntési javaslat
"Helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
………/2012. (……….) önkormányzati rendelet
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének
(1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 11. § (4) bekezdése helyébe a
6

következő rendelkezés lép:
„(4) A telekadó mértéke beépítetlen üdülőtelek esetén 240 Ft/m², kivéve
a) az 1520 - 1550 helyrajzi számú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² alapterületig 10 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész pedig 4 Ft/m²,
b) az 1304 – 1360, 3215 - 3402 helyrajzi számú és a Németzugi soron lévő ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500
m² alapterületig 8 Ft/m², az 1.500 m²-en felüli rész pedig 4 Ft/m².”
2. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2012. (……) önkormányzati rendelethez
Üdülési célú építmények övezeti besorolása
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Dobó István utca (1520-1550 hrsz.),
- Fűzfás-zug belterületi része (3215 – 3402 hrsz.),
- Hantoskerti út (880 – 908 hrsz.),
- Kiss Lajos üdülőtelep (1173/2 – 1173/13 hrsz., 1249 – 1288 hrsz., 1300/3 – 1300/27 hrsz.),
- Kőrös sor 1302/1 – 1302/32 hrsz.),
- Németzugi sor,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak (1304-1360 hrsz.).
B.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték van és a zug, vagy zug-rész útja
kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:
- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz., 15061/27 – 15061/28 hrsz. és 15061/35 – 15061/37 hrsz.)
- Kecsegés-zug belső (15101 - 15184 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16004 - 16067 hrsz.)
- Kecskés-zug (15057/1 – 15057/7 hrsz.)
- Pap-zug külső (15056/1 - 15056/18 hrsz.)
- Simai-zug (15403 - 15466 hrsz.)
- Sirató-zug külső (14960 - 14998 hrsz.)
- Soczó-zug belső (9401 - 9489 hrsz.)
- Soczó-zug külső (15259 - 15272 hrsz. és 15202 - 15257 hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.)
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy elektromos vezeték van, vagy a zug, vagy zugrész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:
- Bogárzó-zug, (15764 - 15952 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Bónom-zug belső (8801 - 9041 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Görbefok-zug (15702 -15761 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kecsegés-zug külső (16093 - 16147 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15057/8 – 15057/34 hrsz.), (kiépített út)
- Kecskés-zug (15061/2 - 15061/26 hrsz., 15061/29 – 15061/34 hrsz. és 15061/38 – 15061/43 hrsz.), (elektromos
vezeték)
- Kis-zug (15339 - 15352 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug belső (15055/1 - 15055/38 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43 hrsz. és 15056/27 - 15056/49 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Peres-zug (15051/4 - 15051/42 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Rév-zug (15274 – 15317 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug külső (0810/2 hrsz. és 14901 – 14955 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Susány-zug (16601 – 16671, 16701 - 16781 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (7701/1 – 7701/9 és 15319 - 15337. hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug belső (14201 - 14203/34 hrsz., 14204 – 14218 hrsz. és 16202 – 16272 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug külső (16302 - 16366 hrsz.), (elektromos vezeték)
D.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték nincs és a zug, vagy zug-rész útja
nem kiépített út, és kiépített úthoz közvetlenül nem is csatlakozik:
7

- Harcsás-zug (9101 - 9294 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16070 - 16091 hrsz.)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Sztv.) 2012. január 01. napján hatályba lépett változása tette szükségessé:
Sztv. 2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezte, megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatást,
ezért a helyi rendeletben a helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatos szabályozást hatályon kívül kell
helyezni.
Sztv. 2012. január 1. napjával lehetővé teszi a települési önkormányzatok számára, hogy rendeletében mind
az aktív korúak ellátására, mind a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként
előírhatja, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. Önkormányzatunk a bérpótló juttatásra vonatkozóan élt e
szabályozási lehetőséggel. Az ellenőrzés a gyakorlatban jól működik, ezért indokoltnak tartjuk a szabályozás
kibővítését a Sztv. által meghatározott személyi körre (rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási
támogatás).
Indoklás
A rendelet az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse.
Kockázatelemzés:
Az Önkormányzat számára a helyi rendelet módosítása kockázatot nem jelent. Az Önkormányzat él a törvény adta
lehetőséggel és szélesebb személyi körben további eszközzel léphet fel a település tisztaságának megőrzése
érdekében.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) III. fejezet „2a. Bérpótló juttatásra vonatkozó szabályok” alcíme
helyébe a „2a. Lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok” alcím lép.
2. § Az ÖR. 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság (továbbiakban:
rendszeres pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult lakókörnyezete rendezett legyen.”
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a rendszeres pénzellátást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a kerítéssel kívül
határos terület gyomtalanításáról.
(3) A jegyző a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a felülvizsgálati eljárás
megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle – környezettanulmány – lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző tíz napos határidő
kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével –
a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak rendszeres pénzellátás nem
állapítható meg, illetve a rendszeres pénzellátást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek – a
felszólítás ellenére – nem tesz eleget.”
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2011. február 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet II. fejezet „Helyi lakásfenntartási támogatás” alcíme, 6. §
a) pontja, 7. §-a, 8. §-a valamint 10. §-a.
Gyomaendrőd, 2012. január
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításának II. fordulója
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2011. decemberi ülésén döntött a szolgálati, szociális, valamint a költségalapú bérlakások
lakbéremelésének mértékéről:
komfortnélküli lakások esetében 10 %-os,
a komfortos lakásoknál 15 %-os,
az összkomfortos lakásoknál 18 %-os,
még a költségalapú bérlakások esetében 10 %-os lakbéremelést határozott meg.
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a lakásvagyon megóvása, megőrzése érdekében szükséges az alábbi
intézkedéseket megtennie:
további ütemezett lakbéremelés,
az egyes felújítások előtt lakásonként vizsgálni kell azt, hogy az igen leromlott, lelakott lakások felújítása
költséghatékony-e,
a lakások lelakottságának megelőzése érdekében szigorú és folyamatos ellenőrzésre van szükség,
amennyiben a bérlő kötelezettségének nem tesz eleget, úgy élni kell a tulajdonosi jogokkal, élni kell akár a
bérleti szerződés felmondásával is,
a lakbéremelésekkel párhuzamosan vizsgálni kell a bérlők szociális helyzetét, anyagi teljesítő képességét.
Mind a lakásvagyon megőrzése érdekében meghatározott intézkedések, mind a lakbéremelés összhangban áll a
hatályos Lakásgazdálkodási Koncepcióval, hiszen annak egyik legfontosabb elvárása a lakásvagyon megóvása. E
cél elérése érdekében a Koncepcióban megfogalmazott feladatok és intézkedések között szerepel az ütemezett
lakbéremelés, illetve az ellenőrzések folyamatos végrehajtása, a tulajdonosi jogok erősítése, a felújítás előtt álló
lakások áttekintése stb.
Az ütemezett és tervezett lakbéremelés szükségességét alátámasztja az is, hogy a környező települések
önkormányzati lakásainak lakbér összege magasabb az általunk megállapított összegnél, a lakbérek összegének
megállapításakor közelíteni kell a piaci árakhoz, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a bérlők szociális és anygai
helyzetére is.
Az alábbi táblázatban hasonlítottuk össze a környező három település önkormányzati tulajdonú bérlakások
lakbérének összegét:
Lakástípus
Összkomfortos
Komfortos
Komfort nélküli
Költségalapú
- fiatalok
- idősek vagy egyéb

Gyomaendrőd
Ft/ m²
260
205
125

Dévaványa
Ft/ m²
172
143
46

Szarvas
Ft/ m²
290
220
115

Mezőberény
Ft/ m²
368
326
127

283
382

-

-

184
465

A táblázatban Gyomaendrődnél a rendelettervezetben található lakbérekkel számoltunk, azt láthatjuk, hogy az
összkomfortos és a komfortos lakásoknál alacsonyabb a lakbérek összege mint Szarvas és Mezőberény esetében.
A Gyomaendrőd, Kör u. 39. szám alatti szociális bérlakást a benne lakó bérlő 2011. májusában megvásárolta, ezért
a bérlakás kivezetésre került a szociális bérlakások köréből.
A lakások bérleti díja brutto összegben értendő, áfa tartalommal nem rendelkezik.
Indoklás
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Önkormányzatunk a lakbérek összegét illetve az elmúlt évek során eszközölt lakbér emelések mértékét a szolgálati
és szociális lakások alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület
állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése figyelembevételével határozta meg. A jelenlegi
lakbéremelést is fenti szempontok alapján határozta meg az Önkormányzat, más-más mértékű emelést alkalmazva
a komfortnélküli, a komfortos és az összkomfortos lakások esetében. A jelenlegi lakbéremelés a bérlakások felújítási
szakfeladatán lévő hiányt nem szünteti meg csak csökkenti azt, ezért is szükséges további lakbéremelések
ütemezése.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hiszen a megemelt lakbér összege ezen a
szakfeladaton jelentkező hiányt csökkenti, azonban figyelemmel kell lenni a bérlők szociális helyzetére, anyagi
teljesítőképességére is.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításának II. fordulója "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1., 2. és
5. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet 7. §-a, a 22/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet,
41/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. január
Várfi András s.k.
polgármester
1.

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző
melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
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Szolgálati jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
Bérlakás címe
Komfort fokozat
M2
Szoba
szám
Álmos u. 11
Összkomfort
64
2
Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
Fő u. 45/1.
Összkomfort
59
2
Fő u. 45/2.
Összkomfort
59
2
Apponyi u. 24/A
Összkomfort
60
2
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
65
2
Apponyi u. 24/C
Összkomfort
56
2
Népliget u. 1/A
Összkomfort
72
2
Népliget u. 1/B
Összkomfort
61
2
Október 6 ltp. A/2
Komfortos
58
1,5
Október 6ltp A/13
Komfortos
58
2,5
Október 6 ltp B/8
Komfortos
58
2
Október 6. ltp B/3
Komfortos
55
2,5
Vásártéri ltp. ¼
Komfortos
57
2,5
Katona J. u. 54
Komfortos
63
1,5
Dózsa Gy. U. 1. I.
Összkomfortos
60
2
Dózsa Gy. U. 1. II.
Összkomfortos
21
1
Fő út 210.
Összkomfortos
80
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Szociális jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
Bérlakás címe
Komfortfokozat
m2
Szoba szám
Vízmű sor 2/E
Komfort nélküli
31
1
Vízmű sor 2/F
Komfort nélküli
41
1
Vízmű sor 2/G
Komfort nélküli
41
1
Vízmű sor 2/H
Komfort nélküli
30
1
Vízmű sor 2/I
Komfort nélküli
97
2,5
Vízmű sor 2/J
Komfort nélküli
35
1
Vízmű sor 2/K
Komfort nélküli
29
1
Vízmű sor 2/L
Komfort nélküli
31
1
Vízmű sor 2/N
Komfort nélküli
30
1
Vízmű sor 2/P
Komfort nélküli
27
1
Október 6. ltp. A/12
Komfortos
55
1,5
Október 6. ltp. B/2
Komfortos
58
2
Október 6. ltp. B/5
Komfortos
58
2
Október 6. ltp. B/6
Komfortos
55
1,5
Október 6. ltp. B/10
Komfortos
58
2
Október 6. ltp B/11
Komfortos
58
2
Október 6. ltp B/12
Komfortos
55
1,5
Október 6. ltp. B/13
Komfortos
58
2
Fő u. 133.
Komfort nélküli
90
2
3.
A

1

megnevezés

Magtárlaposi úti 4 db
A-típusú bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti 4 db
3
B-típusú bérlakás
2

16.680
12.140
15.390
15.390
15.650
16.940
14.610
18.770
15.910
11.940
11.940
11.940
11.320
11.730
12.970
15.650
5.480
28.980

melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E
Lakbér összege

E
Lakbér összege
3.880
5.140
5.140
3.760
12.170
4.390
3.640
3.880
3.760
3.390
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.290

melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségalapú bérlakások bérleti díja
B
C
D
E

F

G
Garázs bérleti
Díj ÁFÁ-val

Komfortfokozat

m2

Szoba szám

Garázs

Lakbér

Összkomfortos

70,10

Lakótér+2 fél
szoba

15 m2

19.860

1.210

Összkomfortos

74,07

15 m2

20.770

1.210

Lakótér+2 fél
13

egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14
4 db C-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db
5
D-típusú bérlakás
egyenként

szoba
Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

12.980

-

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

13.630

-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A kötvény 2011. II. félévében megtermelt hozama után fizetendő prémiumdíj
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki. A kötvényforrás kezelésével 2011. december 31. napjáig a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó
Kft. volt megbízva. A Tanácsadó céget elvégzett munkájáért alapdíj és prémiumdíj illeti meg. Az előterjesztés
mellékletét képező anyag a cég közreműködésével 2011. július 1. és december 31. közötti időszakban megtermelt
hozamot (alaphozam és többlethozam) mutatja be, valamint a többlethozam után járó prémiumdíj összegét.
2011. II. félévében a nyereség összege: 29.039 E Ft
ebből az alaphozam összege: 16.087 E Ft
többlethozam összege:
12.952 E Ft
A fizetendő prémiumdíj mértéke az alaphozamon felüli többletbevétel összegének bruttó 25%-a. Ez alapján 2011. II.
féléve után az Önkormányzat által fizetendő prémium bruttó összege 3.238 E Ft.
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 Pénzügyi Bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett
elutasította a döntési javaslatot.

Döntési javaslat
"A kötvény 2011. II. félévében megtermelt hozama után fizetendő prémiumdíj"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft. részére a 2011. december 31. napjáig érvényben lévő megbízási szerződés alapján, a 2011. II.
féléve után fizetendő bruttó prémiumdíj 3.238 E Ft összegét bemutató tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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ELSZÁMOLÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
2011. 07. 01 – 2011.12 31

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27.-én összesen 6.316.000,- CHF
összegben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Az Önkormányzat a 2010. február 02.-án a
Budapest Priv-Invest Kft-vel kötött szerződésben megbízza a céget az Önkormányzat még el
nem költött kötvényforrásának kezelésével (kötvényforrás menedzsment).
A szerződés értelmében Megbízottat szaktanácsadási feladatainak elvégzéséért az alapdíjon
felül hozamdíj illeti meg az alábbiak szerint.
„A hozamdíj a lejegyzett, de fel nem használt kötvény után a tárgyévre fizetendő kamat
összegét meghaladó bevétel (hozam) esetén, az alaphozamon felüli többletbevételre számítva
fizetendő. A hozamdíj a teljesítménytől függő díjazást jelent, a megtermelt többletbevétel után,
a megtermelt többletbevételből fizetendő. A hozamdíj százalékos mértéke: a lejegyzett, de fel
nem használt kötvény után a tárgyévre fizetendő kamat összegét meghaladó (többlet)bevétel
(hozam) esetén realizálódik, a lejegyzett, de fel nem használt kötvény összegének lekötéséből
származó alaphozamon felüli többletbevétel összegének bruttó 25%-a, azaz huszonöt
százaléka kerül megfizetésre naptári félévente, utólag a már megtermelt, realizált
többletbevételből számla ellenében.”

A kötvényforráson a vizsgált időszakban realizált bevételek alakulását a csatolt
mellékletekben szereplő kalkulációk részletezik.
Mellékletek: 1. sz. melléklet – Elszámolás részletező
2. sz. melléklet – Tranzakció részletező
3. sz. melléklet – Strukturált betétek és állampapírok hozamának részletezése

Budapest, 2012. január 4.

Fenyvesi Beáta
Ügyvezető Igazgató
Budapest Priv-Invest Kft.

1. számú melléklet – Elszámolás részletező

Nyereségek össz:

20 167 235,63 HUF
0,00 CHF
0,00 USD
30 371,33 EUR
Összesen:

20 167 236 HUF
0 HUF
0 HUF
8 872 072 HUF
29 039 308 HUF

Alaphozam össz:

12 141 500,45 HUF
0,00 CHF
0,00 USD
13 507,98 EUR
Összesen:

12 141 500 HUF
0 HUF *
0 HUF *
3 945 951 HUF *
16 087 451 HUF

8 025 735,18 HUF

8 025 735 HUF

Többlethozam össz:

0,00 CHF
0,00 USD
16 863,35 EUR
Összesen:

Többlethozam 25%‐a:

3 237 964 HUF
3 237 964 HUF

A prémium nettó összege:
ÁFA (25%):

2 590 371 HUF
647 593 HUF

A prémium bruttó összege:

3 237 964 HUF

0 HUF *
0 HUF *
4 926 121 HUF *
12 951 856 HUF

*2011.12.31‐i MNB középárfolyamon átszámolva
MNB közép CHF/HUF
MNB közép USD/HUF
MNB közép EUR/HUF
292,12
Elszámolás kezdőnap
Elszámolás zárónap
2011.07.01
2011.12.31
183,00 nap összesen
2. számú melléklet – Tranzakció részletező

Gyomaendrőd ‐ KIMUTATÁS 2011.07.01. ‐ 2011.12.31.

ÁLLAM‐ PRÉMI
PAPÍR UM B.

bankbetétek

HUF
93 990,97
17 795,56
525 277,78
599 672,36
19 444,44
19 463,89
19 444,44
19 502,78
484 366,36
80 816,67
264 150,00
44 510,67
144 260,55
515 288,89
1 377 765,28
2 084 032,71
570 752,00
541 987,15
1 069 565,25
2 037 282,36
538 172,92
462 659,25
269 589,04
297 557,48
44 151,67
12 141 500,45

ALAPHOZAM
Betétkamat
CHF

0,00

USD

EUR
1 376,27
1 471,51
992,51
998,79
2 217,50
2 370,96
710,87
387,91
718,88
295,43
806,64
781,37
379,35

0,00

13 507,98

Árf.nyereség
HUF
573 774,00
359 924,74
375 586,85
2 102 347,80
750 915,00
191 760,00
194 580,00
‐1 091 910,00
1 370 277,52
2 772 730,97

7 599 986,89

TÖBBLETHOZAM
Opcióhoz kötött betétek prémium hozama
HUF
CHF
USD
263 830,48
161 917,81

425 748,29

0,00

0,00

A ZÖLDDEL JELÖLT HUF ÁRFOLYAMNYERESÉGEK SORBAN AZ OPCIÓS ÜGYLETEK JUTALÉKAIT TÜNTETTÜK FEL.
A PIROS SZÍNNEL JELÖLT ÖSSZEGEK A PRÉMIUM BETÉTEK (EUR) LEHÍVÁSÁBÓL EREDŐ ÁRFOLYAMNYERESÉGET, ILLETVE A KONVERZIÓS ÁRFOLYAMNYERESÉGEKET JELÖLIK.
A SÁRGA SZÍNNEL JELÖLT TÉTELEK AZ ÁLLAMPAPÍROK TÖBBLETHOZAMAIT JELÖLIK.

EUR
1 208,82
2 762,37
2 917,74
4 268,43
3 556,36
2 149,63

16 863,35

3. sz. melléklet – Strukturált betétek és MÁK hozamának részletezése

No.
* 351.
* 352.
374.
377.
378.
379.
375.
399.

Kezdet
2011.06.08
2011.06.08
2011.08.24
2011.09.01
2011.09.01
2011.09.02
2011.08.24

OPCIÓHOZ KÖTÖTT BETÉTEK AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ALATT, RAIFFEISEN BANK
betéti
realizált
Lejárat
Betét megnevezése
Prémium
HUF
EUR/CHF
Betéti kamat
kamat
kamat
2011.07.08 EUR (275) prémium betét. Strike: 272
5,10%
3,86%
1,24%
380 920,00
387,91
2011.07.08 EUR (271,9) prémium betét. Strike: 271
6,00%
4,76%
1,24%
705 920,00
718,88
2011.09.15 EUR (275) prémium betét. Strike: 275,5
13,90% 12,62%
1,28%
383 520,00
295,43
2011.09.29 EUR (279,75) prémium betét. Strike: 280
8,50%
7,15%
1,35%
778 320,00
806,64
2011.09.30 EUR (282,5) prémium betét. Strike: 281
7,50%
6,15%
1,35%
727 940,00
781,37
2011.09.30 EUR (281) prémium betét. Strike: 281
9,00%
7,65%
1,35%
366 300,00
379,35
2011.09.22 HUF prémium betét. Strike: 267
9,50%
3,45%
6,05%
96 250 000,00
462 659,25

2011.11.30 2011.12.15

HUF prémium betét. Strike: 299,90
(megfigy: 2011.12.14)

10,50%

3,94%

6,56%

100 000 000,00

269 589,04

Prémium kamat

Szumma

Check

1 208,82
2 762,37
2 917,74
4 268,43
3 556,36
2 149,63
263 830,48

1 596,73
3 481,25
3 213,16
5 075,07
4 337,72
2 528,98
726 489,73

1 596,73
3 481,25
3 213,16
5 075,07
4 337,72
2 528,98
726 489,73

161 917,81

431 506,85

431 506,85

* Ezekkel a tételekkel az előző elszámolásban nem számoltunk, mivel 2011.06.30‐ig nem realizálódott a nyereségük.

ÁLLAMKÖTVÉNYEK ELSZÁMOLÁSA A TÁRGYIDŐSZAK ALATT RAIFFEISEN BANK (2009.07.01 ‐ 2009.12.31)
No.

386.

391.

398.

401.

Kezdet

Lejárat

Betét megnevezése

2022/A (A220624A11) MÁK vétel. NÉ:
2011.09.28 2011.10.12 102.340.000 HUF. Bttó árf: 94,7546% Nttó
árf: 92,9185 Kupon: 7%
182. 2022/A (A220624A11) MÁK eladás. NÉ:
2011.10.12
158.300.000 HUF. Elad. Hozam: 7,8% Bttó
árf: 96,3843 % (köztes hozam: 44%)
2022/A (A220624A11) MÁK vétel. NÉ:
2011.11.29 2011.12.01 97.890.000 HUF. Nettó árf: 83,8068%; Bttó
árf: 86,8287% Kupon: 7%
398. 2022/A (A220624A11) MÁK eladás. NÉ:
2011.12.01
97.890.000 HUF. Bruttó árf: 89,7063% Elad.
Hozam: 9%
ÖSSZESEN

Betéti
kamat
8,00%

Prémium

Össz.

VÉTELI/ELADÁSI ÁR HUF

Betéti kamat ELADÁSI ÁR ÉS VÉTELI
(ALAPHOZAM) ÁR KÜLÖNBÖZETE

TÖBBLET

Check

96 971 858,00
297 557,48

1 667 835,00

1 370 277,52

1 370 277,52

44 151,67

2 816 882,64

2 772 730,97

2 772 730,97

98 639 693,00

9,48%

84 996 614,43

87 813 497,07
341 709,15

4 484 717,64

4 143 008,49

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd város köznevelési feladat-rendszerének tárgyalása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2011. december 19-i ülésnapján elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt
(Röviden: T).
A hatályba lépő rendelkezések alapján a törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de a legtöbb intézkedés
késleltetve illetve fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbiak alapján:
2013. január 1.
Magyarázó rész
időpont
- Ekkortól kerülnek főszabály szerint az állam gondoskodik – az óvoda
-2013/2014-es szorgalmi
állami fenntartásba a köznevelési
kivételével – az alapfeladatokról (T 74.§)
évtől
intézmények
- a feladatellátás átvállalható
köznevelési szerződés alapján

- Hatályba lépnek a
szakszolgálatokkal kapcsolatos
változások.

- a települési önkormányzat az államtól
köznevelési szerződéssel átveheti az általános
iskolai, középiskolai nevelést-oktatást, kollégiumi
ellátást, alapfokú művészetoktatást, az SNI
gyermekek nevelését-oktatást, akik nem
foglalkoztathatók együtt a többi gyermekkel
valamint gondoskodik az átvett feladat
tekintetében a felnőttoktatás megszervezéséről
(T 75.§)
- a települési önkormányzat vállalja az
alkalmazottak illetményén és járulékán
kívül jelentkező összes működési költség saját
forrásból történő finanszírozást, épület
állagmegóvását (T 76.§)
- ez a feladatellátás ( Gyomaendrőd esetében
nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás) nem
vehető át az államtól (T 74.§)

- Ekkortól érvényesek a
tankötelezettségre vonatkozó
szabályok.

- tanköteles az a gyermek, aki az adott év
augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét (T
45.§)

2013. szeptember 1.
Ekkortól lép életbe:
- az általános iskolában 16 óráig szervezendő
foglalkozások,
- a pedagógus életpálya-modell,
- a pedagógusok új típusú munkaidő-számítása
- a pedagógusok magasabb bérezése.
- Indulnak a köznevelési Híd-programok.
- Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok
és tanulói óraszámok.
- Bevezetésre kerül általános iskolában felmenő
rendszerben az erkölcstan és a helyette választható
hittan.
- Hatályba lépnek az intézményvezetők létszáma és

- az önkormányzatnak 2013.
május 31. napjáig döntést
kell hozni a feladat átvétellel
kapcsolatban (T 84.§ (7))

Magyarázó rész
A köznevelési rendszer finanszírozását az állami
költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja. (T
88.§)
Az állami költségvetési törvény határozza meg annak a
támogatásnak az összegét, mely biztosítja a fenntartó
részére az ingyenes tankönyvellátást, illetve a
gyermekek kedvezményes étkeztetésének
megszervezését (T 89.§)
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óraszámai.
- Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére
óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken.
- Ekkortól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők létszámára vonatkozó melléklet.
2014. szeptember 1.
3 éves kortól kötelező az óvodába
járás

Magyarázó rész
Abban az évben, mikor a gyermek
augusztus 31. napjáig betölti a 3 életévet a
nevelési év kezdő napjától legalább napi 4
óra óvodai foglalkozáson, vesz részt (T 8.§)

időpont
Az óvodai feladatellátás
átszervezéséről az
önkormányzatnak 2013. május
31. napjáig döntést kell hozni (T
84.§ (7))
A nemzeti köznevelési törvény ismeretében illetve a városban lévő intézmények helyzetét ismerve a Képviselőtestületnek ki kell alakítani a nevelési-oktatási feladat ellátással kapcsolatos és annak helyére (épületátadás)
vonatkozó elképzelését. A Képviselő-testület december hónapban több alkalommal tárgyalta a város nevelésioktatási helyzetének kérdését és azt az elképzelést fogalmazta meg, hogy az oktatás az állam feladata legyen az
óvodai nevelés pedig az önkormányzati fenntartású családsegítő központtal közös költségvetési intézményként
végezze feladatellátását. A fentiek alapján az alábbi alternatívákból választva kell meghatározni a város köznevelési
feladatellátását:
I.
Óvodai nevelés
Jelenleg
- közhasznúsági szerződés alapján
az endrődi városrészen 3 óvoda (a Blaha úti óvoda vezetője jelezet, hogy az óvodai feladatellátást visszaadja 2012.
július1. napjától
a gyomai városrészen 2 óvoda működik
- Önkormányzati fenntartásban lévő óvoda
a Kis Bálin Általános Iskola Kossuth úti - Százszorszép Óvodaóvodája
- Intézményi Társulás fenntartásban lévő óvoda
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodája a Szabadság úti - Napsugár Óvoda.
A decemberi ülésen megfogalmazódott a kimutatott csökkenő gyermeklétszám, és a képviselő-testülethez érkező
kérelmek alapján, hogy a városban az óvodák többsége szabad férőhellyel rendelkezik, melyből adódóan fenntartási
nehézségek jelentkeztek és jelentkeznek (Tulipános Óvoda, Blaha úti Óvoda, Jókai úti Óvoda).
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Jelenleg a Térségi Humánsegítő Szolgálat törzskönyvi nyilvántartás alapján – szociális intézmény, feladatellátása
alapján
pedagógiai szakszolgálatot: nevelési tanácsadás és logopédiai ellátást, valamint
szociális ellátást: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi
bentlakásos ellátás - önálló helyettes szülői ellátást biztosít.
A nemzeti köznevelési törvény alapján a pedagógiai szakszolgálat fenntartásáról az állam gondoskodik, melyet a
települési önkormányzat nem vehet át köznevelési szerződéssel (T 74.§ (4)).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja alapján az
önkormányzatok által biztosítható közfeladat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátása.
Az említett jogszabályok alapján a Térségi Humánsegítő Szolgálat
- szociális ellátást biztosító feladatait (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi bentlakásos ellátás - önálló helyettes szülői ellátás biztosítása) és
- az óvodai nevelés feladat ellátását egy költségvetési szervként lenne célszerű összekapcsolni.
A) alternatíva

Előnyök

Hátrányok

Az általános iskolák fenntartásáról
az állam gondoskodik és az óvodai
nevelés leválik az intézményektől.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal
közös költségvetési intézményként
működik tovább az alábbi feladatok
ellátásával:
a)
Térségi Humánsegítő Szolgálat
–szociális és nevelési feladatot lát - intézményi társulás
el:
keretében társulási
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- megszűnik a
vállalkozásban lévő óvodák

Átszervezés
időpontja
2013. május 31.

1. Szociális feladat ellátása:
normatíva igényelhető
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi
bentlakásos ellátás - önálló
helyettes szülői ellátás
2. Óvodai nevelési feladat ellátása:
- Szabadság úti óvoda,
- Tulpiános és Blaha úti óvoda
összevonva Blaha úton,
- Kossuth úti óvoda
- Jókai úti óvoda működtetése
telephelyekkel
b)
Selyem Úti és a Vásártéri Óvoda a
továbbiakban is közhasznúsági
szerződés keretében látja el az
óvodai nevelést

B) alternatív
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja a két
általános iskola fenntartását
- az endrődi részen a Rózsahegyi
iskolához csatolja a Blaha és a
Tulipános Óvoda feladat ellátást
úgy, hogy a Blaha úti egységben és
a Szabadság úti egységbe alakítja
ki az óvodai feladatellátás
helyszíneit
- a Selyem úti óvoda a továbbiakban
is közhasznúsági szerződés
keretében látja el az óvodai nevelést
- a gyomai városrészen a Kis Bálint
iskolához kapcsolja a Jókai úti
óvodát és az iskola két telephellyel
(Kossuth út és Jókai út) működne
- a Vásártéri Óvoda a továbbiakban
is közhasznúsági szerződés
keretében látja el az óvodai nevelést
C) alternatíva
- az általános iskolai feladatellátás
az állam feladata lesz (a speciális
tagozat épületéből a feladat ellátás
átcsoportosítható)

- Napsugár Óvoda intézményi
fenntartású marad, és hozzá
kapcsolódik a Tulpiános, Blaha,
Kossuth és Jókai Óvoda
működtetése telephelyekkel

bérleti díj fizetése (Blaha,
Jókai és Tulipános)
- a Tulipános gyermekeket
iskola járattal be kell
hordani a Blaha útra
- értékesíthető a Tulipános
Óvoda épülete
(Polyákhalmi út 1.)
- a vállalkozási formában
lévő óvodák átvételének
költségei

- biztosítani kell az
önkormányzati kiegészítő
támogatást a két vállalkozói
óvodának

- a városnak megmarad a
hagyományokkal
rendelkező két iskolája
- társulási normatíva
igényelhető

- fel kell vállalni az
2013. május 31.
intézmények működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását
- biztosítani kell az
önkormányzati kiegészítő
támogatást a két vállalkozói
óvodának
- megszűnik a
vállalkozásban lévő óvodák
bérleti díj fizetése (Blaha,
Jókai és Tulipános)
- a Tulipános gyermekeket
iskola járattal be kell
hordani a Blaha útra
- értékesíthető a Tulipános
Óvoda épülete
(Polyákhalmi út 1.)
- a vállalkozási formában
lévő óvodák átvételének
költségei

- nem kell vállalni az
intézmények működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását

- a városnak nem lesz saját 2013. május 31.
fenntartású iskolája
- értékesíthető, bérbe
adható a jelenleg üresen
álló Jókai út 6. szám alatti
iskolaépület valamint a Fő
út 81/2. szám alatti
iskolaépület
- megszűnik a
vállalkozásban lévő óvodák
bérleti díj fizetése (Blaha,
Jókai és Tulipános)
- a Tulipános gyermekeket
iskola járattal be kell
hordani a Blaha útra
- értékesíthető, bérbe
adható a Tulipános Óvoda
épülete (Polyákhalmi út 1.)

- társulási normatíva
igényelhető
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- a vállalkozási formában
lévő óvodák átvételének
költségei
- biztosítani kell az
önkormányzati kiegészítő
támogatást a két vállalkozói
óvodának

- a Selyem Úti és a Vásártéri Óvoda
a továbbiakban is közhasznúsági
szerződés keretében látja el az
óvodai nevelést

II.
Középiskolai nevelés és oktatás
Jelenleg a városban egy középiskola működik Önkormányzati fenntartásban
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A középiskolai fenntartói átvállalása szorosan összetartozik a középiskolai kollégiumi nevelés fenntartói
átvállalásával, mert a tanulólétszám alakulását a kollégiumi férőhely biztosítása pozitívan befolyásolja.
Kollégiumi nevelés
Jelenleg a városban két intézmény lát el kollégiumi ellátást
Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
A két kollégiumi ellátást akkor érdemes átvállalni, ha a jelenlegi általános iskolai és középiskolai nevelési és oktatási
feladatok átvállalásra kerülnek.
A) alternatíva
az önkormányzat nem vállalja át az
- értékesíthető, bérbe
2013. május 31.
általános iskolai és a középiskolai
adható a jelenleg üresen
fenntartását és a jelenleg
álló Hősök útja 41. szám
hozzátartozó kollégiumi ellátást
alatti iskolaépület
B) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
- az általános iskola fogadni - fel kell vállalni az
2013. május 31.
szerződéssel átvállalja csak az
tudja a kollégiumi ellátás
intézmények működéséhez
általános iskola fenntartását és a
biztosításával a szociálisan szükséges fenntartói
jelenleg hozzátartozó kollégiumi
rászorult, illetve
hozzájárulás biztosítását
ellátást
külterületeken élő
gyermekeket
C) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja csak a
középiskolai fenntartását és a
jelenleg hozzátartozó kollégiumi
ellátást
D) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja az általános
iskolai és a középiskolai
fenntartását és a jelenleg
hozzátartozó kollégiumi ellátást

- a középiskola fogadni
tudja a kollégiumi ellátás
biztosításával a vidéki
tanulók felvételét –
pozitívum a felvételinél

- fel kell vállalni az
2013. május 31.
intézmények működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását

- az általános iskola fogadni - fel kell vállalni az
2013. május 31.
tudja a kollégiumi ellátás
intézmények működéséhez
biztosításával a szociálisan szükséges fenntartói
rászorult, illetve
hozzájárulás biztosítását
külterületeken élő
gyermekeket
- a középiskola fogadni
tudja a kollégiumi ellátás
biztosításával a vidéki
tanulók felvételét –
pozitívum a felvételinél

III.
Alapfokú Művészetoktatás
Jelenleg a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el a városban a művészeti képzést. Az elmúlt években
csökkenő gyermeklétszám mellett is tartani tudta az intézmény a szakmai színvonalát. A képzések nagy
százalékban a telephelyeken valósulnak meg, nem pedig a székhelyen. Ez annak köszönhető, hogy a Kisréti úton
lévő székhely kieső, távoli települési részen van. Az intézmény 2007/2008-as szorgalmi évben minősítési eljárás
lefolytatását követően „Kiváló minősítés”-ben részesült, mely során jogosult a teljes állami normatívára. Az
intézménynek 2012/2013-as szorgalmi évben újra le kell folytatni a minősítési eljárást, és azon kiváló minősítést kell
szereznie ahhoz, hogy jogosult legyen az állami normatíva igénylésére.
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A székhely és a telephely módosítása során az intézménynek soron kívüli minősítési eljárást kell lefolytatni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 413/2011. (VI.30.) számú határozata alapján
határozott időre - 2011. augusztus 15. napjától 2012. augusztus 15. napjáig – Hevesi Nagy Anikót bízta meg az
intézmény vezetésével és a köznevelési törvény ismeretében az intézményvezetői állás 2012. januári hónapban
történő újbóli kiírásáról döntött.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § -a alapján 2013. január 1. napjától kerül át az állam
fenntartói körébe a művészetoktatás, tehát a jelen jogszabályok értelmében a művészeti iskola intézményvezetői
állásáról a képviselő-testületnek kell döntenie. A 413/2011 (VI.30.) számú határozat alapján az intézményvezetői
állásra a pályázati kiírás megtörtént, 2012. január 10. napján a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A) alternatíva
- az önkormányzat nem vállalja fel
az alapfokú művészetoktatás
fenntartását

2013. május 31.

B) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja az alapfokú
művészetoktatás fenntartását

- fel kell vállalni az
intézmény működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását
- a minősítési eljárás
költségeit biztosítani kell

2013. május 31.

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést ismerje meg és az alternatívákból kiválasztva, hozza
meg döntését.

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

A Bizottság megismerte Gyomaendrőd város köznevelési feladatrendszerének
áttekintéséről szóló előterjesztést, valamint javasolja, hogy a februári Képviselőtestületi ülésre kerüljön kidolgozásra, a város tervezett oktatás szerkezetének
bemutatása,
tekintettel
az
Önkormányzat
által
fenntartani
kívánt
intézményszerkezetre, feladatellátásokra, vezetői megbízatásra, a feladatellátásához szükséges vagyontárgyakra.
Továbbá a Bizottság javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy az alapfeladat
átvállalására ne kössön köznevelési szerződést.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megismerte Gyomaendrőd város köznevelési feladatrendszerének
áttekintéséről szóló előterjesztést, valamint javasolja, hogy a februári Képviselőtestületi ülésre kerüljön kidolgozásra, a város tervezett oktatás szerkezetének
bemutatása,
tekintettel
az
Önkormányzat
által
fenntartani
kívánt
intézményszerkezetre, feladatellátásokra, vezetői megbízatásra, a feladatellátásához szükséges vagyontárgyakra.
Továbbá a Bizottság javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy az alapfeladat
átvállalására ne kössön köznevelési szerződést.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd város köznevelési feladat-rendszerének tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Gyomaendrőd város köznevelési
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feladatrendszerének áttekintéséről szóló előterjesztést, valamint javasolja, hogy a februári Képviselő-testületi ülésre
kerüljön kidolgozásra, a város tervezett oktatás szerkezetének bemutatása, tekintettel az Önkormányzat által
fenntartani kívánt intézményszerkezetre, feladatellátásokra, vezetői megbízatásra, a feladat-ellátásához szükséges
vagyontárgyakra.
Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván köznevelési szerződést kötni az
alapfeladatok átvállalására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme
Tóthné Rojik Edit
Nagyné Simon Mária, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 715/2011.(XII.22.) számú határozat alapján a Csoda
- Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal határozott időre – 2012. január 31. napjáig - Közhasznúsági
Tevékenység Ellátására Szerződést kötött 20 fő bölcsődés korú gyermek támogatásával.
Előzmény:
az alapítvány 2011. november 14. napján nyújtotta be kérelmét a feladat-ellátási szerződés
meghosszabbítása ügyében,
2011. november 15. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megküldte
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Jegyzőjének a Csoda - Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által
fenntartott Csoda - Vár Bölcsőde határozatlan időre szóló működési engedélyét,
A Képviselő-testület tudomására jutott, hogy a bölcsőde képviselője és a bölcsődei ellátást igénybevevő
törvényes képviselője között kötött megállapodás alkalmas arra, hogy a törvényes képviselőt megtévessze s ez által
szabad intézményválasztását korlátozza,
a Képviselő-testület 2012. január 31. napjáig meghosszabbította a szerződést azzal a feltétellel, hogy az
alapítvány képviselője tisztázza a szülőkkel kötött „Megállapodás/Módosítás” megnevezésű szerződés kérdéses
pontját,
Gyomaendrőd Város Jegyzője 2012. január 2. napján állásfoglalást kért a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala – Dr. Szarka Anikó Hivatalvezető Asszonyától. Amennyiben a bizottsági illetve a testületi
ülésig megérkezik az állásfoglalás, az csatolásra kerül az előterjesztéshez.
Nagyné Simon Mária 2012. január 13. napján ismét feladat-ellátási szerződés meghosszabbítását kérte
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületétől, 24 fő figyelembe vételével.
Továbbá – az előterjesztés mellékletét képező kérelemében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy „A
megállapodásunkban alkalmazott, kifogásolt pontot kivettük.”.
Az intézményvezetők nyilatkozatai alapján az alábbi étkezési térítési díjak alapján történik az ellátás a városban:
intézmény
Működési
Önkormányzati
Bölcsődei ellátás díja
Szerződés időtartama
eng. megh. támogatásban
max. létsz. részesített létszám
Vásártéri
24
20 fő
- a szolgáltatás ingyenes
2004. 07.01- határozatlan
Bölcsőde
6/2004. (III.1.) Kt. rend. - az étkezési térítési díj 340 idejű
Ft/fő/nap.
Selyem
úti 24
20 fő
- a szolgáltatás ingyenes
2009.11.06.-2019.11.06.
Bölcsőde
4/2011. (II.17.) önk. - az étkezési térítési díj: 350
rendelet
Ft/fő/nap
CsodaVár 24
20 fő
- a szolgáltatás ingyenes
2011. december 1.-2012.
Bölcsőde
407/2009. (X.29) Kt. - a külön foglalkozások díjait január 31.
hat.
az
1.
számú
melléklet
tartalmazza
- az étkezési térítési díj: 350
Ft/fő/nap
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezetében szerepel a városban működő
bölcsődék önkormányzati támogatása, 20 - 20 fő gyermeklétszámmal.
Amennyibe a Képviselő-testület a továbbiakban is támogatni kívánja a Csoda - Vár Bölcsőde működését úgy abban
az esetben a Közhasznú Tevékenység Ellátására kötött szerződés módosítására van szükség a támogatási időszak
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(javasolt időszak 1 év) illetve a támogatási gyermeklétszám (javasolt létszám 20 fő) tekintetében. A szerződés
tervezet a döntési javaslatban olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést szíveskedjen megismerni és a döntési javaslat alapján a
dönteni.

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

A Bizottság nem fogadta el a döntési javaslatot és nem javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az alábbi módosító javaslat alapján javasolja a Csoda- Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Közhasznú Tevékenység Ellátására
kötött szerződés módosítás elfogadását:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda - Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány feladat ellátási megállapodás
meghosszabbítási kérelmét 20 fő gyermeklétszám tekintetében támogatja az alábbi
szerződéstervezet alapján:
SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
2012. évi módosítása I.

Amely létrejött:
- egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester) mint átadó, továbbiakban
Átadó,
- másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye:
5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. sz., képviseli: Nagyné Simon Mária)
mint átvevő, továbbiakban Átvevő között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) Kt. számú határozatával
úgy döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a
Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. szám alatt található bölcsődében bölcsődei
szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés
2007. február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A 24 férőhelyes
bölcsődében a 407/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozat alapján 20 fő támogatását
biztosítja.
1./ A felek az általuk 2007. február 5 napján bölcsődei szolgáltatás ellátása
tárgyában kötött szerződés 5./ pontját
az alábbiak szerint módosítják:
„5./ A felek megállapodnak, hogy a szerződést a ………./2012. (I.26.) Gye. Kt.
határozat alapján, határozott időre 2012. december 31. napjáig kötik. Rendkívüli
felmondási okot képez:
ha az Átvevő által fenntartott Csoda –Vár Bölcsőde a működési engedélyt
bármely okból elveszti,
vagy ha a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bölcsődei térítési díj
szabályozására vonatkozó rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva az Átvevő illetve
az által fenntartott Csoda –Vár Bölcsőde az alapfeladat ellátás igénybevételéért
többlettámogatást kér,
vagy ha az Átvevő illetve az által fenntartott Csoda –Vár Bölcsőde az
alapfeladat ellátás megszűnése esetén többlet visszafizetésre kötelezi a gondozást
igénybevevő törvényes képviselőjét.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra sor kerül, akkor a 2012. február 1. napjától
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kiutalt kiegészítő önkormányzati támogatás összegét a mindenkori jegybanki
kamatot figyelembe véve az Átvevőnek vissza kell fizetni.
A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. február …………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében
Közhasznú
Várfi András polgármester
Nagyné Simon Mária

Csoda-Vár Gyermekcentrum
Alapítvány képviseletében

Határidő: azonnal

Döntési javaslat
"A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda - Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány feladat ellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét 20 fő gyermeklétszám tekintetében támogatja
az alábbi szerződéstervezet alapján:
SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
2012. évi módosítása I.

Amely létrejött:
- egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András
polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó,
- másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási
Béla tér 20. sz., képviseli: Nagyné Simon Mária) mint átvevő, továbbiakban Átvevő között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. szám alatt található
bölcsődében bölcsődei szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés 2007.
február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A 24 férőhelyes bölcsődében a 407/2009. (X. 29.) Gye.
Kt. határozat alapján 20 fő támogatását biztosítja.
1./ A felek az általuk 2007. február 5 napján bölcsődei szolgáltatás ellátása tárgyában kötött szerződés 5./ pontját
az alábbiak szerint módosítják:
„5./ A felek megállapodnak, hogy a szerződést a ………./2012. (I.26.) Gye. Kt. határozat alapján, határozott időre
2012. december 31. napjáig kötik. Rendkívüli felmondási okot képez:
ha az Átvevő által fenntartott Csoda –Vár Bölcsőde a működési engedélyt bármely okból elveszti,
vagy ha a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bölcsődei térítési díj szabályozására vonatkozó rendelkezéseit
figyelmen kívül hagyva az Átvevő illetve az által fenntartott Csoda –Vár Bölcsőde az alapfeladat ellátás
igénybevételéért többlettámogatást kér,
vagy ha az Átvevő illetve az által fenntartott Csoda –Vár Bölcsőde az alapfeladat ellátás megszűnése esetén
többlet visszafizetésre kötelezi a gondozást igénybevevő törvényes képviselőjét.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra sor kerül, akkor a 2012. február 1. napjától kiutalt kiegészítő önkormányzati
támogatás összegét a mindenkori jegybanki kamatot figyelembe véve az Átvevőnek vissza kell fizetni.
A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
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Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. február …………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében
Várfi András polgármester
Nagyné Simon Mária

Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány képviseletében

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása legutóbb a Humánpolitikai
Bizottság 166/2009. (VIII. 17.) számú határozatával került elfogadásra.
Az SZMSZ módosítására a gyógytorna telephely változása miatt valamint a legutóbbi módosítás óta eltelt
időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások követése miatt került sor, pl: a SZJA tv-ben bekövetkezett
változások, a szakigazgatási szervek nevének változása, további pontosítások miatt.
Az intézményvezető elvégezte a felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat átvezette az alapdokumentumon.
A Városi Egészségügyi Intézmény a fentiekben említetteknek megfelelően átdolgozott és egységes szerkezetbe
foglalt SZMSZ-t az alkalmazottak véleményezték és egyetértettek a módosításokkal.
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa jelen előterjesztéssel kéri az intézmény SZMSZ-nek fenntartói
jóváhagyását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a
szervezeti és működési szabályzat elfogadását.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§ (3) bekezdése alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Készült : 2011.11.30.

I. fejezet
Általános működési elemek
I./1. Az intézet adatai:
Megnevezés:

Városi Egészségügyi Intézmény

Székhely:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon:

66/581-190, 66/581-191

Fax:

66/581-191

E-mail:

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Telephelyek:

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Háziorvosi szolgálat
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.

Alapító okirat száma, kelte: 2/1994. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
Felügyeletet ellátó szerv:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Regionális Intézete

Az alapítás időpontja:

1994. április 01.

Az alapító neve:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Működtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár /REP/ szerződés alapján
megvásárolja, a gyógyintézet által nyújtott szolgáltatásokat,
melyek fix, illetve teljesítményarányos díját havi bontásban
utalja a gyógyintézet számlájára, ezzel biztosítva a működés
lehetőségét.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy
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Törzsszám:

346997

KSH számjel:

1 5346999 - 8622 - 322 - 04

Adószáma:

15346999-1-04

Tb. törzsszám:

0431267049, 0000345415

Pénzforgalmi jelzőszám:

53200125-11064002

Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Munkáltatói jogkörök gyakorlója:

az egészségügyi intézet egyszemélyes vezetője az igazgató
főorvos

Vagyona:

nincs

A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató közintézet

A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek:
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
-

Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. Hrsz: 8

A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a közintézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. A rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni.
A közintézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
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I./2. 1. Alaptevékenység
Szakorvosi járóbeteg ellátás

Az intézet alaptevékenységi szakágazat száma: 862200
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. Liget Fürdő-Reumatológia
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 2009. évben: 851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 86221 Járóbeteg-szakellátás:
862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Szakfeladat száma 2009. évben: 851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
Szakfeladat száma 2010 évtől: 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó

Általános járóbeteg-ellátás

Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 862101 Háziorvosi alapellátás
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Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Szakágazat szám:869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám 2009. évben: 751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítő szolgálata
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás

Szakfeladat szám: 2010 évtől – 86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatás:
869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 – Fizioterápiás szolgáltatás
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Szakfeladat száma 2009. évben: 851297 Védőnői szolgálat
851912 Anya, gyermek-, és csecsemővédelem
Szakfeladat szám:2010 évtől – 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás:
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata:
Szakfeladat szám 2009. évben: 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat száma 2010 évtől: 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.

I./ 2. 2. Vállalkozási tevékenység
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi
ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás
és gondozás.
Feladata
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.

Pénzügyi források megjelölése
-

Állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása:
OEP /finanszírozási szerződés alapján/
Állami feladatként ellátott alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység forrása:
szakmai és gazdasági igazgatás:
OEP és önkormányzati támogatás.

Feladatmutatók megnevezése
járóbeteg szakellátás:
védőnői, ifjúság-egészségügyi ellátás:
háziorvosi szolgálat:

szakorvosi óraszámok, ellátott esetek száma
a területhez kapcsolódó gondozottak létszáma
lejelentett kártyák száma

A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz,
illetve a gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján
történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és gondozói szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is
kiegészül.
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I./3. Az intézet vezetési rendszere
Az intézet vezetője: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
Helyettes:
Dr. Bakócz József radiológus főorvos

Igazgató főorvos
Az intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója.
Kinevezője nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az igazgató felmentése, valamint fegyelmi
vétség esetén a szükséges eljárás levezetése. Az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
nevében a polgármester gyakorolja.
Az intézet vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
Az igazgató főorvost pályázat útján, határozott időre az alapító szerv bízza meg.
Betölthető: egyetemi végzettség, vezetői gyakorlat

Az intézet igazgató főorvosa felelősséggel tartozik:
-

-

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek
biztosításáért, és betartásáért; ugyanúgy a szervezeti és működési szabályzatban
rögzítettekért
az intézet szakmai működéséért
a személyzeti feladatokért ( közvetlen és közvetett)
az egészségügyi törvény betartásáért
a pénzügyi beszámolók, teljesítményjelentések valódiságáért
a jogszabály által előírt feladatok, aktuális munkák jelentési kötelezettségek teljesítéséért
különleges felelősséggel tartozik a fentieken túl a tervezésért, döntéshozatalért,
ellenőrzésért, információkért.

Az igazgató főorvos kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az intézet vezető helyetteseinek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük a munkáltatói
jogkör gyakorlása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása, és ellenőrzi az abban
foglaltak megvalósulását
az intézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, orvoslása
utalványozás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézet működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
részt vesz a költségvetés elkészítésében
felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás
ellenőrzéséért
vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési
beszámoló, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát
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-

-

a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol, végzi a vezetői
ellenőrzés körébe tartozó feladatokat
sajtó, televízió, rádió tájékoztatása
az intézet szabályzatainak kiadása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
felelős az intézetben a munka-és tűzvédelmi előírások betartásáért és az oktatás
megszervezéséért
az orvos-szakmai tevékenység felügyelete, ellenőrzése, összehangolása
szakmák közötti kapcsolattarás ellenőrzése
az intézetben nyújtott /jogviszonytól független/ egészségügyi szolgáltatások folyamatos
ellenőrzése
az intézet információs rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a hozzáférési szintek
meghatározása, engedélyezése
az intézet tevékenységével, működésével, működési-teljesítmény mutatóival összefüggő
adatok és egészségügyi adatok szolgáltatásának engedélyezése
az intézet költségvetési, fejlesztési, rekonstrukciós, beszerzési és felújítási terveinek
engedélyezése/ide értve a pályázatokat is/
finanszírozási, ellátási szerződések megkötése
az intézetben foglalkoztatottak körében a munkáltatói jogkör gyakorlása a Kjt. törvény és a
Munka Törvénykönyve alapján
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabadfoglalkozású illetve a hatályos jogszabályok által megengedett jogviszony/ egészségügyi
tevékenységet végzők szerződéseinek megkötése
előterjesztést készít a Képviselő-testület és bizottságai részére
javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban

Az igazgató főorvos feladatkörébe tartozik (mely feladatok eseti vagy folyamatos ellátására
közvetlen irányítása mellett megbízást ad helyettesének, a gazdasági vezetőnek, szakorvosnak,
illetve ügyviteli alkalmazottaknak):
-

-

az intézetben foglalkoztatottak munkafeltételeinek javítása
az intézet szervezeti és működési szabályzatának, a házirendnek, a belső szabályzatoknak
illetve azon szabályzatoknak az elkészítése, elkészíttetetése amit a jogszabály előír
az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása, megteremtése, az
egészségügyi és személyazonosító adatok védelme, nyilvántartása, megőrzése
a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
a páciensek által bejelentett panasz kivizsgálása
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel
az egészségügyi hatóságok rendelkezéseinek végrehajtása, ellenőrzése
a házirendben foglaltak betartatása
az intézet higiénés rendjének biztosítása, felügyelete
az intézetben közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete
kapcsolattartás az intézet működési területén élő lakosság képviselőivel, az
önkormányzatokkal, az együttműködő társintézetekkel, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral, a szakfelügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervével
az intézet képviseletének ellátása a felettes szervek, társadalmi szervezetek irányába,
előterjesztést készít a képviselő-testület és bizottságai részére
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-

-

az intézet közreműködői szerződéseire – szükség esetén - az ajánlati felhívás elkészítése
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabad
foglalkozású, illetve minden más jogviszony keretében, melyet a hatályos jogszabályok
megengednek/ egészségügyi tevékenységet végzők szerződéseinek előkészítése,
előkészíttetése
a közreműködői jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi tevékenységet végzők szakmai
munkájának, a feladat ellátásának színvonalát mérő mutatók ellenőrzése.

Szakmai Vezető Testület
Megalakulását előírja, tevékenységét, jogköreit a 43/2003. ESZCSM rendelet szabályozza.
Az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai
kérdésekben egyetértési jog is megilleti; segíti az igazgató főorvost feladatai ellátásában.
A Szakmai Vezető Testület jogköreit jelen működési szabályzatban foglaltak, valamint saját
ügyrendje szerint látja el. Elnököt választ, évente minimum kétszer ülésezik, melyre állandó
meghívott, tanácskozási joggal az intézet vezetője. Kapcsolattarás módja: az ülésekről és
határozatokról a testület elnöke írásban tájékoztatja az igazgató főorvost.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma: a Szakmai Vezető Testület tagjait a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem érheti hátrány, velük szemben ezzel
összefüggésben a munkáltató nem hozhat hátrányos munkáltatói döntést és intézkedést.
Alakuló ülését az intézet igazgató főorvosa hívja össze.
A testület tagjainak számát a személyi állomány létszámának figyelembevételével és a 43/2003.
ESZCSM rendelet 11§ 3.) felhatalmazása alapján jelen szabályzat három főre korlátozza.
A delegálás az intézet szakfeladatait ellátó szakorvosok köréből felkérés alapján történik, úgy hogy
minden jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos képviselete érvényesüljön.
A delegáltak mandátuma: 3 év
A Szakmai Vezető Testület az alakuló ülésén ügyrendet alkot, melyben meghatározza:
- az elnökválasztás módját
- a szavazás módját /nyílt, titkos/
- egyetértési jog gyakorlását
- a testület összehívásának gyakoriságát, módját
- határozatainak közlését az igazgatóval
- a jegyzőkönyv vezetés módját

A Szakmai Vezető Testület jogkörei
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Egyetértési jog: a Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az intézet szakmai tervéhez, a
fejlesztési prioritások meghatározásához.
Egyetértés hiányában jogilag nem születhet döntés, ezért egyetértés hiánya esetén a testület elnöke
15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, melynek során tájékoztatja az érintetteket az
egyetértés megadásához szükséges feltételekről. Módosítja az előterjesztést a mindkét fél részéről
megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, és újratárgyalja, majd 8 napon belül határozatot hoz a
testület az egyetértési jog kinyilvánításáról, esetlegesen annak újbóli megtagadásáról.
Véleményezési-rangsorolási jog: a vezető helyettesi és a szakrendelések orvosi munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásában.
Értékelési-rangsorolási jog: értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a saját dolgozók illetve
a feladatot eddig ellátók közreműködői pályázatát, ha jogszabály alapján nem dönthető el, hogy ki
a nyertes.
Értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a külső szolgáltatók által benyújtott közreműködői
pályázatokat, amennyiben a közreműködői szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. (A
közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén a gyógyintézetnek a
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni!)
Véleménynyilvánítási-állásfoglalási jogkör: az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére
beadott pályázatok elbírálása során ki kell kérni a szakmai vezető testület véleményét!
A fenntartó, illetőleg az igazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt
nyilvánít.
Jelzési jog a fenntartó felé: a Szakmai Vezető Testület köteles jelezni a közszolgáltatásért felelős
szervnek (fenntartónak) az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának olyan természetű
csökkenését, amely alapul szolgálhat az ellátási szerződés felmondására. Az ellátási szerződés
felmondására az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalának olyan csökkenése adhat alapot,
amelyet az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott
célellenőrzése is igazol, illetve alátámaszt.
Részvételi jog: a Szakmai Vezető Testület részt vesz az intézet alábbi szabályzatainak
előkészítésében:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- belső szabályzatok
Jogszabályi háttér: 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet, 96./2003.(VII.15.) Korm. rendelet
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Közalkalmazotti Tanács
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja.
A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg, a közalkalmazotti szabályzatban
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználására.
A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetheti:
- a gazdálkodásból származó többletbevétel felhasználásának tervezetét
- a munkáltató belső szabályzatainak tervezetét
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket
- a munkáltató munkarendjének kialakítását.
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény idevonatkozó rendelkezései

I./4. A vezető állású dolgozók köre
Igazgató helyettes
Az intézet igazgatójának távolléte esetén, ellátja az igazgató feladatait, de kizárólagos jogköreit
nem gyakorolhatja, kivéve: az utalványozást.

Gazdasági vezető
Az intézet gazdasági-műszaki szervezetének vezetője. A gazdasági vezető kinevezésével,
megbízásával, felmentésével kapcsolatos jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói-, utasítási
jogokat az igazgató főorvos gyakorolja. Ellenjegyzési és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
Feladata:
-

-

az intézet igazgatójának közvetlen irányítása mellett, az intézet működésével összefüggő
gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel
összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása, a zavartalan működéshez
szükséges feltételek biztosítása
az új és érvényben lévő jogszabályok tanulmányozása, az intézetre vonatkozó
rendelkezések megtartása
elkészíti az éves költségvetést, illetve ha szükséges a költségvetési módosításokat, kötelező
gazdasági statisztikai jelentéseket
éves, időszakos beszámolót, pénzforgalmi jelentést készít
a beruházásokról minden negyedévben jelentést készít
a jelentési kötelezettségeket határidőre teljesíti
a fenntartó pénzügyi csoportja részére adatokat szolgáltat
ellenőrzi a munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát
gondoskodik a műszer, anyag-, illetve fogyóeszköz beszerzésről
ellenőrzi, irányítja és kezdeményezi a karbantartási, felújítási munkálatokat
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-

az épület állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, időben intézkedik a karbantartásról,
váratlan meghibásodások elhárításáról irányítólag gondoskodik
a Magyar Államkincstárral és az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatosan kapcsolatot
tart
tájékoztatja a dolgozókat az aktuális ügyekről
ellenőrzi a leltárakat, nyilvántartásokat, elszámolásokat, a leltározás rendjét
pénzügyi és teljesítményelemzéseket készít a szakrendelések helyzetéről
elkészíti a számviteli-, leltározási-, selejtezési-, pénztárkezelési- valamint mindazon
szabályzatokat, amit a hatályos jogszabály előír.

I./5. Kiemelt jogkörök gyakorlásának rendje a szervezeten belül
Az egyszemélyi vezető a szervezeten belül:
- aláírási, kiadványozási jogosultsággal rendelkezik, a felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásban, valamint a média képviseleti jog gyakorlásában a munkaköri leírásának
megfelelően jár el
- munkáltatói jogok gyakorlása ( munkaviszony létesítése-, megszüntetése, szabadságok,
kiküldetések)
- a kötelezettségvállalás, utalványozások-, ellenjegyzés rendje részletesen rögzített a
számviteli szabályzatban.

II. fejezet
Szervezeti rész

II./1. Az intézmény létszáma
Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám 30 fő.

II./2. A Városi Egészségügyi Intézmény szervezete és egységeinek feladata
Az intézmény alap-és szakellátási területének meghatározása
Háziorvosi szolgálat
Feladata:
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
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Az alapellátás célja:
• az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, mely a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló ellátások feladata
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése,
• az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
• az egyes – jogszabályban meghatározott – tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
• az egészségügyi ellátás során a beteg – az adott ellátással össze nem függő – egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
• a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése,
• külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelés,
gondozás és rehabilitáció az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
• szakorvoshoz történő irányítás a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy
terápiás ellátás céljából,
• szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése.

Iskola -egészségügyi szolgálat

Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények tanulóinak preventív jellegű egészségügyi ellátása történik. A feladatot a házi
gyermekorvosok és védőnők közösen látják el.
Feladatkörébe tartozik:
- a rendeletben előírt osztályok tanulóinak szűrővizsgálata, szakorvosi szakellátásra
irányítása, a továbbtanulók alkalmassági vizsgálata
- a tanulók védőoltása, az oltással kapcsolatok tennivalók elvégzése
- a tanulók egészségvédelme, egészségügyi felvilágosítása
- a szolgálatra vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése
- a kötelező jelentések elkészítése
Az iskolafogászati gyógyító megelőző ellátást a vállalkozó fogorvosok végzik.
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Védőnői szolgálat
Az anya-gyermek és csecsemővédelmi hálózat védőnői, az intézet közalkalmazottai. A munkáltatói
jogköröket az igazgató főorvos látja el. A védőnők munkájukat önállóan, a házi gyermekorvosok,
szülész-nőgyógyász főorvos és a vezető védőnő szakmai felügyelete mellett végzik.
E feladatkör teendői:
- az anya és fejlődő magzata védelmében egyéni és célzott terhes gondozással,
egészséges életmódra, helyes életviteli és táplálkozási szokásokra valamint személyi és
környezeti higiéniára tanítja a gondozottakat
- felkészíti a terhes nőt és környezetét az újszülött fogadására
- meglátogatja az újszülöttet otthonában, egészségügyi, anyagi vagy erkölcsi
veszélyeztetettség esetén kiemelt gondozásba részesíti
- figyelemmel kíséri a csecsemők anyatejes táplálását, amennyiben szükséges szervezi annak
pótlását
- nyomon követi a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténtét
- naprakészen vezeti az előírt dokumentációt, és jelentési kötelezettségének határidőre eleget
tesz
- a 3-6 éves korosztályt óvodában, a 6-14 éves korosztályt iskolában gondozza, illetve
családlátogatást végez.

Járóbeteg szakellátás

Az ellátandó terület lakosságának, a járóbeteg pácienseknek folyamatos ellátása, gondozása orvos
beutalása vagy a beteg bejelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá folyamatos szakorvosi gondozás.

A járóbeteg szakellátás feladata

A megelőző tevékenység, az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása. A szakellátás
kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások elvégzése, amelyeket
követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges. Speciális szakmai, diagnosztikus és terápiás
háttér szükségessége esetén - a beteg vizsgálatát követő - más szakrendelésre vagy
szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalása. A járóbeteg szakellátás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szakellátásokra kötött finanszírozási szerződések szerint
nyújtja a szolgáltatást. Az ellátás a szakrendelő intézetben és telephelyein történik. A betegbeutalás
rendjét a mindenkor hatályos jogszabály szabályozza. A betegek az egyes szakrendeléseket
térítésmentesen, az alapellátó orvos vagy a társszakrendelés beutalójával, illetve beutaló nélkül
vehetik igénybe. A beutaló nélkül, a beutaló köteles, valamint a térítéssel és időpont egyeztetéssel
igénybe vehető ellátások részletezését a házirend tartalmazza.
A betegfogadás rendjét szakellátásonként naprakész állapotban ki kell függeszteni, továbbá
informálni kell a területen dolgozó háziorvosokat.
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A gazdasági csoport működési rendje
A gazdasági-műszaki ellátás alapvető feladata az intézet szakmai tevékenységének optimális
mértékű segítése, az ehhez szükséges és rendelkezésre álló pénzügyi-, anyagi-, tárgyi feltételek
gazdaságos és hatékony felhasználásának elősegítésével. Jelen szabályzat a gazdasági-műszaki
ellátás legfontosabb feladatait rögzíti, a részletes meghatározást az érintettek munkaköri leírásai
tartalmazzák.

Főbb feladatok:
- az éves költségvetési előirányzatok évközi változásaival kapcsolatos teendők ellátása,
beszámolási és könyvvezetési információs tevékenység ellátása
- a szakfeladatonként elkülönített és az Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott ”kassza
rendszerben” való előirányzat célirányos felhasználással összefüggő tevékenység ellátása
- tárgyi eszközök nyilvántartása, az anyaggazdálkodás szakmai szükségletek szerinti
biztosítása
- munkaerő szükséglet biztosítása, a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek pontos
elkészítése
- személyügyi-, létszám- és béradatok nyilvántartásainak naprakész vezetése
- gondoskodik az illetmények és az egyéb bérjellegű kifizetések feladásáról a Magyar
Államkincstár felé
- a zavartalan működés biztosítása, hibaelhárítás, javíttatás és karbantartási feladatok
megszervezése, elvégeztetése
- a szolgáltatási, szállítási tevékenység során jelentkező feladatok végrehajtása
- üzembiztonsági szolgálati feladatok területén az intézeti munkavédelmi szabályzatban leírt
rendelkezések betartása, betartásának ellenőrzése
- a tűzvédelmi előírások biztosítása, betartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint,
tűzoltó készülékek felülvizsgáltatásának lebonyolítása
- kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal, az intézetben keletkező veszélyes hulladék
elszállíttatása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyek elvégzése
- a kazánházi technológia ellenőrzése, környezetvédelmi szemlék megtartása
- az intézetre vonatkozó statisztikai jelentések elkészítése
- közvetett szolgáltatást végez a háziorvosok felé (rezsiköltségek továbbszámlázása).

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jogszabályi háttér: 1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi ellátások-, és a páciensek személyazonosító adatait, a finanszírozási és ellenőrzési
feladatokat ellátó Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dél-alföldi Területi Hivatalához a jogszabályban meghatározott szempontok és feltételek mellet
köteles az intézet megküldeni.
Más egészségügyi intézménybe való továbbküldés illetve sürgős ellátás esetén, az ellátással
kapcsolatos egészségügyi adatok a gyógykezelés érdekében megadhatók.
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Közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett beteg
személyazonosító adatait a regionális illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Statisztikai célra, a betegek egészségügyi adatait csak személyazonosításra alkalmatlan módon
lehet megadni.
A bíróság, az ügyészség a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, igazságügyi orvosszakértő
kérésére az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölve az 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével személyi és egészségügyi adatok megadhatók. Az
adatszolgáltatáshoz az intézet igazgató főorvosának hozzájárulása szükséges.
Az egészségügyi- és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben; továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Az egészségügyi intézeten belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért és az
előírásoknak megfelelő és biztonságos adatszolgáltatásért, továbbá az adatvédelmi panasz
kivizsgálásáért az igazgató főorvos a felelős.

III. fejezet
Működési rész
Az egyes folyamatok szabályozása
III./1. Alaptevékenység keretében
III./1. 1. Betegellátás
A betegellátás rendje
Sürgősségi ellátás, előjegyzés alapján, vagy érkezési sorrend szerint történik. Azokat a betegeket,
akik a rendelési idő lejártáig jelennek meg, fogadni kell és az állapotától függő megfelelő
ellátásban kell részesíteni. A szakrendelést végző orvos bármely okból történő távolmaradása
esetén a helyettesítésről az illetékes szakorvos és az igazgató főorvos gondoskodik.

Szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni, végeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség
megállapításához és a gyógykezelés eredménye érdekében szükségesek.
A szakorvos a beteg vizsgálatát mindenkor érvényben lévő szakorvosi irányelvekkel összhangban
végzi. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szakrendeléseken az orvosetikai és titoktartási
kötelezettség a beteg egészségi állapotát illetően maradéktalanul érvényesüljön!
16

A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szoruló betegeken az országos intézetek által kiadott
módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat a
kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretén belül el kell végezni, amennyiben erre a feltételek
megvannak. A betegek vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek
szolgálati helye a szakrendelésen van, vagy esetenként oda képzésre, továbbképzésre beosztanak.
A szakrendelés orvosa köteles és jogosult:
- a jelentkező betegeket a mindenkor érvényes beteg-beutalási rendnek megfelelően fogadni
és ellátni
- a beteg biztosítási jogviszonyát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni
- a vizsgálat módját a vizsgálatot végző szakorvos határozza meg, azzal hogy indokolt
gondos mérlegeléssel nem csak a kért vizsgálatot végzi el, hanem az azzal összefüggésben
lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is elvégzi illetve elvégezteti.
A beteg személyi és egészségügyi adatait számítógépes rendszer tartja nyilván. A
betegdokumentáció rendjét és az adatvédelmet külön szabályzat tartalmazza. A vizsgálat
eredményéről a vizsgálatot végző szakorvos szóban és írásban tájékoztatja a beteget. Olyan
esetben, amikor a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére intézeti szinten nem adottak a lehetőségek, a
betegeket a megfelelő ellátó helyre kell irányítani.
A szakrendelések szakdolgozói az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony
fajtájától függetlenül, kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden segítséget megadni.
A szakrendelés orvosa:
- a beteget, ha szakorvosi kezelésre szorul, gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerint
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, vagy mindezek felírására jogosító igazolással
látja el
- a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja
- a további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett
időpontra előjegyzi és visszarendeli
- a krónikus, gondozásra szoruló betegeket a szakma szabályai szerinti időpontokban
visszarendeli
A folyamatos gyógykezelést vagy kórházi ellátást igénylő betegek beutalásáról a szakrendelés
orvosa gondoskodik.
Azon betegeket, akik szakorvosi vizsgálatokat a továbbiakban nem igényelnek a leletek, vizsgálati
eredmények, valamint a gyógyszerre történő javaslatok közlésével a háziorvosához kell irányítani.
A szakrendeléseken olyan orvosi beavatkozások nem alkalmazhatók, amelyek a vonatkozó
jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet kompetenciájába tartoznak.

Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság

Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult (függetlenül az
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól) aki egészségi-, mentális-, és fizikai-,
(a továbbiakban együtt egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és
alkalmas.
Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági
vizsgálatokon, a továbbiakban, a munkavédelmi szabályzatban meghatározott és a jogszabály által
előírt gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesz részt. Az alkalmassági
vizsgálatok elvégzését az intézet, a vele megbízási jogviszonyban álló foglalkozás-egészségügyi
szakorvos által biztosítja.
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Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó nem kíván az intézet által biztosított foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálattal élni, úgy saját költségére, azt más arra jogosult egészségügyi
szolgáltatónál kezdeményezheti. Ebben az esetben a vizsgálat eredményét köteles a szakdolgozó az
igazgató főorvosnak a munkavégzés megkezdése előtt hitelt érdemlően bemutatni.
Az előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatokon kívül az intézet igazgató főorvosa soron
kívüli alkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat csak írásban,
indoklással ellátva kezdeményezhető.
Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített egészségügyi dolgozó sem
végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi egészségi állapota következtében a
beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával
okozna.

III./ 1.1.1.
A megbízási jogviszonyban ( közreműködők) foglalkoztatottakkal való
együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített,
arra működési engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási
szerződésben lekötött, egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat,
részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi
szakdolgozókkal biztosítja.

Megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
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Általános szabályok
A megbízott a saját tulajdonában vagy használatában lévő, illetve bérelt eszközökkel, személyesen
vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal, de az intézet nevében és felelősségére
továbbá az intézet, mint egészségügyi szolgáltató közszolgáltatást igénybe vevő betegeinek nyújtja
a szerződésében meghatározott egészségügyi szolgáltatást, ezért az intézet szervezeti és működési
szabályzata, házirendje és valamennyi belső szabályzata kötelezően vonatkozik rá, továbbá a
közreműködő által foglalkoztatott egészségügyi dolgozóra.
A megbízott egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a szakmai kollégiumok által
kidolgozott szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a
rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai
kompetenciájának megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli.
Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása,
életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vételével történik.
A megbízási szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát,
folyamatosságát és biztonságát. A megbízott a szerződésben meghatározott egészségügyi
szolgáltatás ellátására további megbízási szerződést nem köthet.
A megbízási szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét
szerződő fél írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell
biztosítani a módosítás tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az
időszak alatt biztosítani kell a betegek ellátásának folyamatosságát és biztonságát.
A megbízási szerződés megszűnésekor a megbízott az általa kezelt és nyilvántartott adatokat
hiánytalanul az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízási szerződés keretében nyújtott egészségügyi
szolgáltatások finanszírozására nem köthet finanszírozási szerződést a megbízott egészségügyi
szolgáltatóval. E feladat díjazását a közszolgáltatást nyújtó és a megbízott egészségügyi szolgáltató
közvetlenül számolja el egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben
keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató
által igénybe vett megbízott, illetve annak alkalmazottja okozta. A megbízott felelősségét és az
okozott kár megtérítését az egészségügyi szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
érvényesítheti.

Megbízási szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
- amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak
megfelelő szakképesítéssel
- szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.
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Szabályzatok alkalmazásának köre
A megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa foglalkoztatottakra az intézet működési és
belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve megtartásuk a szerződéskötés feltétele különös
tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban, és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi
feladat ellátása esetén az intézet szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve
házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival
együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása esetén katasztrófa elhárítási
feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések
idejére helyettesről gondoskodik.

Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint
meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti
alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése
etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai
jelentéseket határidőre teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat
továbbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot
nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási adatokról továbbá működéssel kapcsolatos
információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint teljesíti. A szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi
dokumentációt maradéktalanul az igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.

Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső
ellenőrzési szabályzat alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint
megtartására, a finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció
megfelelő vezetésére, a betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és
működési teljesítmény mutatók elemzésére.
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A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját
hatáskörében azt írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi
hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A megbízási szerződés kötelezően tartalmazza:
-

a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli
egészségügyi szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának
előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs
rendszer működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos
ellátás biztosítása nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás
rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket

III./1. 2. Oktatás
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 28/1998. (VI.17.) NM rendelet, 52/2003.(VIII.22.) ESZCSM rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló
jogviszonytól - köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az
egészségtudományok mindenkori állásának megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseivel kapcsolatban
felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, utazási költséget ) az intézet ( a szükséges
kreditpont megszerzéséig ) megtéríti. A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi
minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a közalkalmazott munkaidejébe
beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével kapcsolatban felmerült és
igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „ kötelezően választható „ továbbképzésen történő részvétel szintén hivatalos távollétnek számít,
de a felmerülő költségek közül, csak az útiköltséget téríti az intézet.
A „ szabadon választható „ továbbképzéssel kapcsolatban felmerült összes költség a szakorvost
terheli, az ideje hivatalos távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket
és önképzéseket saját költségük és munkaidejük terhére végzik.
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III./1.3. Adatvédelem
Betegdokumentáció vezetésének rendje
Jogszabályi háttér: 1997. évi CLIV. törvény, 1997. évi XLVII. törvény, 62/1997. (XII.27.) NM
rendelet
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármely más módon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(továbbiakban: TAJ szám) közgyógyellátási igazolvány szám, együttesen, vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, esetleg az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó; általa vagy róla más
személy által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az
egészségügyi ellátás igénybevételéhez (az 1997 évi XLVII. törvény 13.§-ában foglaltak
kivételével) önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az intézetben a személyi és egészségügyi adatok dokumentálása integrált
számítógépes hálózaton történik. A dokumentáló rendszer egy alap és több speciális kiegészítő
modulból áll. A szakrendelők, mint munkaállomások a szükséges adatokat kizárólag az alkalmazott
program menürendszerén keresztül érhetik el. Minden szakrendelésnek illetve orvosnak saját
egyéni belépési kód (szakrendelés azonosító) továbbá egy titkosított belépési kód biztosítja a
dokumentáláshoz szükséges jogosultságokat. A kódrendszert a felhasználón kívül kizárólag a
rendszergazda illetve az igazgató főorvos ismeri.
A menüpontokhoz való hozzáférési szintek:
Alapszint (szakrendelés azonosítóval): alapadatok, dokumentálás, gyógyszertörzs, BNO-törzs,
WHO törzs, saját rendelés forgalmi adatai, statisztikai adatai, kórelőzmény, gyógyszer-anyag
felhasználási adatok.
A titkosított kóddal elérhető jogosultságok: az alapszint továbbá, mivel laboratóriumi vizsgálat
kérése a szakrendelőn belül „hálózati kérés” útján lehetséges, ezért a kért laboreredmények szintén
lekérdezhetőek. Amennyiben az ellátáshoz illetve a diagnosztizáláshoz szükséges, a páciens a
szakrendelő egységein belül való megjelenései, ellátásai, az alkalmazott terápia hozzáférhető.
Ezekben az esetekben a szoftver regisztrálja a lekérdezőt, annak idejét (év, hó, nap, óra, perc), a
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lekérdezett személyt illetve a konkrét adatot. Az így naplózott adat tartalmának megtekintése az
intézményi szintű jogosultság körébe tartozik.
Intézményi szintű hozzáférési jog (kizárólag az igazgató főorvos és a rendszergazda jogosult):
minden adattípus, továbbá valamennyi menüpont a modulok teljes vertikumában.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
-

a beteg személyazonosító adatait, és a TAJ számát
lakcímét, elérhetőségét (szükség esetén a törvényes képviselő nevét, elérhetőségét)
állampolgárságát
kórelőzményt és az első vizsgálat eredményét
a betegség megnevezését, kísérőbetegségeket és szövődményeket
egyéb betegségeket ami az ellátást közvetlenül nem indokolja, illetve kockázati tényezőket
az elvégzett beavatkozások megnevezését, idejét, eredményét
a gyógyszeres és egyéb terápiát és eredményét
gyógyszer túlérzékenységre vonatkozó adatokat
az ellátó egészségügyi dolgozó nevét
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg állapotára és ellátására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
-

az egyes vizsgálatokról készült leleteket
a gyógykezelés során keletkezett iratokat
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény értelmében:

Betegnaplók, törzslapok, orvosi látleletek:
Betegforgalmi adatok:
Műtéti és ambuláns naplók:
Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei:

30 év
30 év
30 év
30 év

Amennyiben az intézet jogutód nélkül szűnik meg, vagy ha az intézet által ellátott feladatokat más
szerv látja el az egészségügyi dokumentációt maradéktalanul át kell adni a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervnek.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a
szakmai szabályoknak megfelelően, a kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat
felvétele szükséges. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak
megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az intézetben személyes és egészségügyi adat felvételére jogosult: az ellátást végző szakorvos, az
ellátást végző szakorvos utasítására az asszisztens, szakorvost nem igénylő feladat ellátása esetén
az egészségügyi szakdolgozó (gyógytornász, fizioterápiás-, és laborasszisztens). Az adatok
valódiságáért a szakorvos, illetve az ellátást végző szakdolgozó felel.
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Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően
- úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Általános szabály: az ambuláns dokumentáló programban rögzített adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén az egyes adattípusok szerint a következő szabályok érvényesek:
A leletek korlátozás nélkül módosíthatóak a beteg adott szakrendelésről történő távozásáig, távozás
után a lelethez csak kiegészítés fűzhető (a kiegészítésben az eredeti lelet nem módosítható)!
Személyes adat módosítása: a tévesen felvett vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott
személyes adat a rendszergazda által módosítható. A munkaállomásokon a módosítás előtti adat a
továbbiakban már nem érhető el.
Az ellátást végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az
érintetett szóban és írásban tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta
meg - azokat továbbíthatja az érintett választott háziorvosának vagy a beutaló szakorvosnak.
Amennyiben laboratóriumi eredmények, röntgen felvételek vagy egyéb vizsgálati eredmények
szükségesek, akkor azok eredményeiről az írásos vagy szóbeli tájékoztatást, a vizsgálatot elvégző
orvostól illetve utasítása alapján az asszisztenstől kapja meg a beteg.
Az egészségügyi dolgozót - az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban, egészségügyi
tevékenységet végzőt, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási nyilatkozat a személyi anyagban őrizendő!
Finanszírozási adatközlésre az igazgató főorvos jóváhagyása után a rendszergazda jogosult. A
teljesítmény jelentése – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt módon – az összes
szakrendelés teljesítményeinek intézményi szintű egyesítésével történik az érvényben lévő
finanszírozási rendeletben foglalt feltételek és határidő megtartása mellett. A szakrendelést ellátó
egészségügyi szakdolgozók (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) önállóan
jelentést nem készíthet, egészségügyi és személyes adatot nem továbbíthat, illetve az intézeten
kívül az itt tudomására jutott adatokat nem használhatja fel. Az adatvédelem és a titoktartás
megsértése etikai vétség.
A finanszírozási adatok valódiságáért a szakrendelést ellátó szakorvos vagy egészségügyi
szakdolgozó (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) kizárólagosan felel. Az
elvégzett beavatkozások kódolását a mindenkor érvényben lévő járóbeteg „Szabálykönyv” szerint
kell elvégezni, melyhez az alkalmazott ambuláns dokumentáló szoftver naprakész információs
hátteret biztosít. Nem valós teljesítmény adatok rögzítésért az intézetet anyagi és erkölcsi hátrány
nem érheti. A valótlan adatközlőt teljesítmény kifizetés megvonás terhel.
Hibásan vagy hiányosan jelentett teljesítmény adatok javítására az aktuális finanszírozási rendelet
előírásai szerint van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása szintén teljesítmény kifizetés
megvonást eredményez.
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III./ 1.4. Belső önértékelési rendszer
Célja a hatékonyság növelése, végiggondolt racionalizált, rendszerezett folyamatok révén, ezzel
egy időben a betegellátás megfelelő színvonalának biztosítása. A járóbeteg szakellátás keretében
alkalmazott belső önértékelési modell: a controlling.
A belső controlling alapelvei:
-

a szolgáltatások hatékonyságának, rentábilitásának vizsgálata
a szakellátások fejlesztése, hiányosságok időben való felismerése, megszüntetése
technikai feltételek megteremetése, javítása
a működési feltételek (költségcsökkentés változatlan minőség mellett) javítása
a betegek személyes véleményének kikérdezése, érdembeli észrevételezések beépítése
a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása

A kiértékelés módszerei:
-

a teljesítmény adatok elemzése
költség /ráfordítás/ - bevétel mutatók összegzése havonkénti /szakrendelésenkénti/ és
összevont intézeti szinten
- külső beszállítók, karbantartók, szolgáltatók munkájának, költségeinek értékelése
- fejlesztések, pénzügyi beruházások tervezetek magvalósulásának felmérése
- betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása
- az elvégzett munka mennyiségének és minőségének értékelése
- a foglalkoztatottak megbízhatóságának, szaktudásának, önképzésének, kezdeményező-,
illetve együttműködő kézségének kiegyensúlyozottságának, toleranciájának értékelése
- a szakmai protokoll megtartásának ellenőrzése
A labordiagnosztika az Országos Laboratóriumi Intézet által kiadott és jóváhagyott minőségügyi
kézikönyv illetve betegellátási szabályrendszer szerint működik.
Értékelés
A foglalkoztatottak teljes körű bevonásával, az eredmények feltárása és a szükséges intézkedések
megvitatása munkaértékelő értekezleteken történik, amit az igazgató főorvos hív össze.

A kapcsolattartás rendje
A szakmai értekezleteken a járóbeteg szakrendelés szakorvosai (jogviszonytól függetlenül), az
egészségügyi szakdolgozók és egyéb tevékenységet végzők kötelezően tanácskozási joggal
vesznek részt. A szakmai értekezletet az igazgató főorvos hívja össze. Soron kívüli értekezlet
kezdeményezhető mind az igazgató főorvos mind az egészségügyi szakdolgozók részéről, melynek
időpontja előzetes egyeztetést kíván az érintettekkel.
Kapcsolattartás a médiával
A gyógyintézetről, az abban folyó gyógyító- és gazdasági tevékenységről, az alkalmazottakról,
gyógyító tevékenységet folytatókról, a betegekről információt, tájékoztatást kizárólag az igazgató
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főorvos adhat. A média részéről képfelvétel, írásos vagy rögzített hanganyag készítését az igazgató
főorvos engedélyezheti.

III. / 1.5. Egyéb folyamatszabályozás
Az intézet vezető figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról; ideértve azon ügyeket is,
amelyeket társulás keretében valósít meg az önkormányzat.
III./ 2. Alaptevékenységen kívül
Működési és ügyviteli rend
III./2. 1. Az intézmény belső szabályzatai
- Számviteli politika, számlarend: a számlaviteli politika alapelveit, és a számlarendet
tartalmazza, számlatükörrel kiegészítve.
- Leltározási szabályzat: hatálya kiterjed az intézet használatában álló vagyontárgyak
szabályszerű leltározására. A szabályzat tartalmazza a leltározáskor használatos bizonylatokat, a
leltárkülönbözetek, kompenzálások, normán belüli hiányok megállapításának és rendezésének
módját. A leltározási szabályzat melléklete a „leltározási ütemterv”.
- Selejtezési szabályzat: az intézet különféle vagyontárgyainak selejtezési eljárásainak rendje.
- Pénzkezelési szabályzat: a házipénztári teendők (pénz-, értékkezelés), így a házipénztári be-, és
kifizetések, a készpénzes előlegek, ellátmányok kezelése, nyilvántartása, őrzése - a szigorú
számadású nyomtatványok vonatkozásában is.
- Eszközök és források értékelési szabályzata: célja, az eszközök és forrásaik mérlegértékeinek
meghatározása.
- Belső kontroll rendszer, mely tartalmazza az intézet ellenőrzési nyomvonalának kialakítását,
kockázatkezelését, valamint a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rendjét.
- Beszerzési szabályzat célja hogy rögzítse az intézet - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét
- Bizonylati szabályzat: az intézet sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli
elszámolásokhoz kapcsolatos bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának kezelési
rendje.
- Iratkezelési szabályzat: az intézeti iratok átvételének, készítésének, iktatásának,
nyilvántartásának, tárolásának, selejtezésének szabályai.
- Ügyrend: célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a
vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás-, és jogköröket, továbbá
szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának rendjét.
- Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat tartalmazza
- Helyiségek és berendezések használatának szabályzata tartalmazza az erre vonatkozó
utasításokat
- Telefonhasználati szabályzat a vezetékes és rádiótelefonok használatára vonatkozó előírásokat
tartalmazza
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- Reprezentációs kiadások szabályzata a reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítése és
elszámolása
- Gyógyszerellátás rendje: valamennyi egészségügyi tevékenységet végző szakfeladat egészségi
ellátáshoz kapcsolódó gyógyszer, kötszer és egyéb anyag beszerzését, felhasználását,
nyilvántartását, tárolását szabályozza
- Adatvédelemi szabályzat: személyes és egészségügyi adatok, adatkezelés, dokumentálási rend ,
iratkezelési rend
- Számítástechnikai védelmi szabályzat: célja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelése során biztosítsa azok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
- Munkavédelmi szabályzat: mely tartalmazza a kockázatbecslést és kockázatértékelést, igazgatói
utasításokat és jogszabályi előírásokat, melyek a biztonságos munkavégzés megtartásához
szükségesek, továbbá a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint mindazokat a
dokumentációkat, amit a hatályos jogszabályok előírnak.
- Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelemmel kapcsolatos eszközigényt, valamint az alkalmazandó
intézkedéseket írja elő. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos teendők és intézkedések.
- Katasztrófa terv: havária esetére írja elő a rendeletnek megfelelően a követendő eljárásokat,
igazgatói utasításokat és a végrehajtás pontos menetét.
- Hulladékgazdálkodási szabályzat: hulladékkezelési utasítás: az intézetben a betegellátás során
keletkező veszélyes és fertőző hulladék kezelésére, tárolására, szállítására, nyilvántartására
vonatkozó szabályzat.

III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
a.) Rendszeres személyi juttatások

Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor
hatályos Kjt. törvény előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt.
törvény és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.

Garantált illetmény és a munkáltatói többlet
A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza a közalkalmazottak garantált illetményeit.
Az itt meghatározott garantált illetmények a közalkalmazott minimálbérét jelentik, azaz lehetőség
van arra, hogy a munkáltató többletilletményt ún. munkáltatói mérlegelési jogkörben biztosított
többletet adjon a közalkalmazott részére.
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Illetménypótlékok
Az illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.
Mértéke, a mindenkor hatályos Korm. rendeletben leírtak alapján kerül megállapításra.
Az intézetnél az illetménypótlékra jogosult munkakörök a következők:

Illetménypótlék megnevezése
Magasabb vezetői pótlék
Vezetői pótlék
Diagnosztikai pótlék

Asszisztensi pótlék
Helyettesítési pótlék

Munkakör
Igazgató főorvos
Gazdasági vezető
A
röntgenben
dolgozó orvos és
asszisztens
Laborasszisztens
Asszisztens
A Kjt. szabályozása
szerint

Egyéb pótlék megilleti az intézet azon dolgozóit ( takarítónő, karbantartó ), aki az intézet
zavartalan működése érdekében – munkaidőn túl – többletfeladatot végeznek. Az egyéb pótlék
mértéke: 4.000 Ft/hó.
A 43/1993 ( III.3.) Kormány rendelet alapján a védőnői körzetben területi pótlék jár az ott dolgozó
védőnőnek, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15 %-a külterületen él. A területi
pótlék mértéke: 6.818 Ft/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlékok
időarányosan illetik meg.

b.) Nem rendszeres személyi juttatások
Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom,
A munkáltató érdekeltségi rendszerében a többlet teljesítményt - az illetményen felül - a
munkáltató állapítja meg. Az 1992. évi XXXIII. ( Kjt. ) törvényben foglaltak, valamint az intézet
anyagi helyzete alapján – az egészségbiztosító finanszírozásából – az igazgató főorvos dönt a
juttatás módjáról és mértékéről.

Jubileumi jutalom
A közalkalmazottakat az 1992. évi XXXIII. törvény alapján huszonöt-, harminc-, és negyven éves
jubileumi jutalom illeti meg.

Megbízási díj
Az intézet dolgozóit munkaköri feladataikba nem tartozó, egyéb konkrét feladatra vonatkozóan
- előzetesen kötött megbízási szerződés alapján - igazolt teljesítés után, megbízási díj illeti meg.
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c.) Egyéb juttatások

Természetbeni juttatások
Képzés, továbbképzés
Az intézet azon dolgozókat támogatja, akik a munkakörük betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzése érdekében, vagy kreditrendszerű képzésben vesznek részt.
A képzéssel kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése a mindenkor hatályos Szja.
törvény előírásai alapján történik. A törvény által előírt fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli.
A munkakörhöz kapcsolódó képzést, továbbképzést a munkáltató rendeli el.
A munkavállaló a képzés megkezdésekor köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott képzésre,
továbbképzésre, a képzésre kötött megállapodás másolatának benyújtásával.
A dolgozó köteles a képzés időtartama alatt leadni azokat az időpontokat, amikor a képzésen való
személyes megjelenése kötelező.
Az intézet a képzéssel kapcsolatos költségeket (a tandíj, a tananyag, az utazás, a szállás és az
étkezés költségei) megtéríti a képzés és a vizsga napjaira.
A képzéssel kapcsolatos költségeket az intézet a nevére kiállított számla ellenében fizeti ki a
számla kiállítását követő 15 napon belül.

Konferenciákon való részvétel
A szakmai konferenciák, rendezvényeken való részvétel költségeit (konferencia részvételi díja,
szállás, étkezés, utazás költségeit) - az előző pontban leírt módon - az intézet megtéríti. A
részvételi szándékot az igazgató főorvossal előzetesen egyeztetni kell.

Járművel történő munkába járás
a.) a közigazgatási határon kívülről saját gépjárművel dolgozni járó munkavállaló munkahelye és
lakóhelye közötti forgalmi úton mért oda-vissza távolságra költségtérítés jár a dolgozónak, abban
az esetben, ha nincs tömegközlekedés, vagy ha a munkavállaló munkaideje miatt tömegközlekedési
eszközt nem, vagy csak hosszas várakozással tudna igénybe venni.
A költségtérítés összegét a mindenkor hatályos Szja. törvény határozza meg.
Kifizetések ez alapján történnek, az adómentes mértékig.

b.) a munkáltató megtéríti a munkavállalónak, a munkába járást szolgáló bérlet vagy buszjegy árát,
a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő módon és mértékben.
Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és hétvégi
hazautazás.
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Az utazás költségei
a.) Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy költségtérítése:
- a munkavállaló az intézet nevére szóló számlával igazolja,
- a menetjegyet adja át a gazdasági csoport részére.
Mindkét esetben, az elutazás előtt egyeztetni kell az intézet vezetőjével.
b.) Saját gépjármű hivatali használata, kiküldetési rendelvény alapján:
ha a munkavállaló saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonát is – gépjárműjét kiküldetési
rendelvény alapján használja hivatali célra, akkor az intézet a költségtérítést a kiküldetési
rendelvényben meghatározott kilométer-távolságra a mindenkor hatályos Szja. törvényben előírt
adómentes részig adható átalánnyal, valamint a norma szerinti üzemanyagköltséget az APEH által
közzétett üzemanyagárral számolva fizeti ki.
Saját gépjármű hivatali célú használata során az intézet megtéríti a következő költségeket ( ha
bizonyíthatóan a hivatali céllal kapcsolatban merült fel ):
- autópálya díja
- parkolás díj
- kompátkelés díja

Étkezési hozzájárulás
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján
adható utalványt biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az
utalvány.
Táppénz esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható, maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
- felmentés idejére
- fizetés nélküli szabadság idejére
- a Gyes időtartamára
- a Gyed időtartamára
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Munkaruha juttatás
Az intézet az állományába tartozó dolgozóit - költségvetési előirányzata terhére - munkaruha
juttatásban részesíti.
A munkaruhát a dolgozó vásárolja meg. A vásárlásról - az intézet nevére kiállított - szabályos
készpénzfizetési számlát kell leadni.
A munkaruha vásárlásra fordítható összeget az intézet vezetője állapítja meg, és körlevél
formájában értesíti a dolgozókat a vásárlási lehetőségről.
Próbaidő alatt a kiadásra kerülő munkaruhával a próbaidő végén el kell számolni:
- ha a dolgozó továbbra is állományba marad, a próbaidő beszámít az elhasználódási időbe
- ha nem marad állományban a munkaruhát vissza kell szolgáltatni.
A dolgozók részére a következő tételeket biztosítja az intézet:
Használati idő: 24 hó
- orvosok, szakdolgozók:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- gyógytornász.
tréningruha: egy garnitúra
sportcipő, vagy papucs: 1 pár
- gazdasági csoport:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- takarító személyzet:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- karbantartó:
kétrészes munkaruha: egy garnitúra
munkacipő: bakancs egy pár
A munkaruha, a használati idő lejárta után a kedvezményezett tulajdonába megy át
térítésmentesen.
Ha a dolgozó jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a
ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni.
A lejárati időt teljesítettnek kell tekinteni:
- öregségi nyugállományba helyezéskor
- rokkantsági nyugállományba helyezéskor
- elhalálozás esetén
- igazgató főorvosi döntés alapján
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Szolgálati kerékpár rendelkezésre bocsátása
Az intézetben dolgozó védőnők és a karbantartó részére – feladatuk ellátása érdekében – szolgálati
kerékpárt biztosítunk.
Ezen dolgozók kötelesek azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megőrizni, meghibásodás
esetén a gazdasági csoportnak bejelenteni.
A kerékpárt a dolgozó munkaidejében és azon kívül is használhatja. A biztonságos megőrzésről a
dolgozó gondoskodik.
A kerékpárban bekövetkezett és a dolgozónak felróható mindennemű fizikai sérülés kijavítását a
dolgozó köteles a saját költségén elvégeztetni.
Az intézet, a kerékpár elvesztése vagy más általi eltulajdonítása esetén a kivizsgálásról született
rendőrségi jegyzőkönyv alapján köteles eljárni.
A kerékpár nem kerül a dolgozó tulajdonába, kizárólag használatára jogosult.
A nyugdíjba vonuló közalkalmazott a szolgálati kerékpár leadására köteles!

III./ 2.3. Ügyviteli rend
Kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs
csatornákat működtet:
- szakmai-, és munkaértekezlet
- igazgatói fogadó óra.

Szakmai értekezlet
Az intézet orvosainak szükség szerint előzetes napirend és kiértesítés alapján szervezett főorvosi
értekezlete, melyet az igazgató főorvos hív össze és vezet le.
Munkaértekezlet
A járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet
az igazgató főorvos hív össze.

Igazgatói fogadóóra
Az igazgató főorvos minden héten, hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és, az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.
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Az élelmezés rendjéről
A dolgozók részére a munkaközi szünetben az étkezés lehetősége biztosított, az erre a célra
kialakított külön helyiségben.

A dohányzás rendjéről
Az intézetben tilos a dohányzás! A dolgozók részére nincs kijelölt dohányzóhely.
Törvényi háttér:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
az egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg - szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak,
illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a
betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben.

IV. fejezet
Az intézményi irányítás írásos eszközei
Az intézet működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget.
Ennek fontos feltétele, hogy a foglalkoztatottak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. Az intézet rendeltetésszerű működését a
következő belső szabályzatok biztosítják:
Szervezeti és működési szabályzat
Az intézet felépítésével belső kapcsolatrendszerével, működésével összefüggő alapvető
szabályokat tartalmazza.
Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
Hatálya kötelezően kiterjed a gyógyintézet által bármely jogviszonyban foglalkoztatottakra, a
kezelt betegekre, illetve bármely jogcímen ott tartózkodókra.

Munkaköri leírások
A munkaköri leírások meghatározzák az intézetben tevékenységet végzők feladatait és besorolják a
szervezet munkamegosztási tervébe. Tartalmazzák a megkövetelt feladatrendszert, a munkavállaló
érintett szervezetben elfoglalt helyének és függőségi viszonyának kijelölésével.
Meghatározzák a hatáskört, a feladatot, a szervezetben elfoglalt helyét, felelősségét és a korlátozó
tényezőket.
Megalkotását munkaanalízis előzi meg.
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A munkaköri leírásokat évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve a szervezeti egység módosulása,
személyi-, valamint a feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 30 napon belül
módosítani kell!

Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gyomaendrőd Város Képviselő Testület Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyásával lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét vesztik az intézet szervezetére és működésére vonatkozó
korábbi rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a törvényi változások
szerint módosulnak.

Gyomaendrőd, 2011.11.30.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
Házirend
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Az intézmény belső működési rendje

A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátás keretében az alábbi szakellátásokat
működteti: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat-terhesgondozás, tüdőgyógyászat-tüdőgondozás,
neurológia, pszichiátria, reumatológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat,
urológia, radiológia-ultrahang diagnosztika, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.

A szakrendelések helye, az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám.

A szakrendelő nyitvatartási rendje: munkanapokon reggel 6.00-tól este 21.00-ig.

Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.

Az egyes szakrendelések időpontja: az adott szakrendelés rendelési idejéről a betegelőjegyzési
pultnál ( recepciónál ), munkatársunktól személyesen, vagy az 581-180-as telefonon lehet kérni
tájékoztatást.
Beutalás nélkül igénybe vehető szakellátások:
nőgyógyászat,
sebészet,
pszichiátria,
fül-orr-gégészet,
szemészet
urológia,
bőrgyógyászat,
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Beutalóval igénybe vehető szakellátások:
belgyógyászat,
laboratórium,
tüdőgyógyászat-tüdőgondozás
neurológia
reumatológia,
ortopédia
fizioterápia,
gyógytorna,

Kivétel:
A szakellátásra beutalt biztosított /30 napon belül/ újabb orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe
venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt vagy abban az esetben
is, ha a szakrendelés adott időpontban visszarendelte.
Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja, az adott szakellátás beutaló
nélkül is igénybe vehető.

A Városi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen, és térítéssel igénybe
vehető szolgáltatásairól, a térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről

A biztosított, betegsége ( érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító társadalombiztosítási
igazolvánnyal /TAJ/ kell igazolni ) esetén jogosult: járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során
figyelembe vett – gyógyszert, illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi
szakvéleményt, gondozásra és külön jogszabályban meghatározott esetekben a
keresőképtelenségének elbírálására is.
A Városi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi
szolgáltató valamennyi közreműködője ugyanazon szolgáltatónak minősül.
Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a térítés megfizetésének módja a H/1.
számú mellékletben található.

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a H/2-es
melléklet foglal össze.
A háziorvos által közúti járművezetői engedélyhez kért orvosi alkalmassági vélemény, szolgáltatási
díjait a H/3. számú melléklet tartalmazza.
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A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizsgálatkérőt.
A díj befizetésének helyben meghatározott módja: készpénz, a megfizetés helye a beteg előjegyzési
pult ( recepció ).
A térítési díj megfizetéséről az intézet a beteg számára nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az
intézmény saját bevételét képezi.
Az egészségügyi ellátás nem tagadható meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
igazolásának hiányára való hivatkozással ( TAJ kártya hiánya ). Az ellátott személy 15 napon belül
igazolhatja jogosultságát, ennek elmaradása viszont a szolgáltató által megszabott térítési díj
megfizetését vonja maga után.

Betegellátás rendje
Az ellátást nyújtó szakorvos egyes vizsgálatok elvégzését – amennyiben a beteg egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátást – előjegyzés alapján teljesítheti.
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ),
vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig; és
pénteken 7,30-13,30 óráig.
A betegek ellátása előjegyzési sorrendben történik az alábbi kivétellel (az ellátás sorrendje a
következő) a mentővel érkezett betegek, sérültek, heveny rosszullétek, gyermekek, egészségügyi
dolgozók.
A laboratóriumban: terhesek és kismamák, akut betegségben szenvedők, mentős betegek,
gyermekek, egészségügyi dolgozók.

Az intézmény belső működési rendjének alapvető szabályai

-

Az intézmény egész területén tilos a dohányozás, és az alkoholfogyasztás!
A mentős betegszállítás érdekében, a kerékpárokat az intézmény területére behozni nem
szabad, tárolás az intézmény előtti kerékpártárolókban történjen.
- A várótermekben és a szakrendelő helyiségeiben a mobiltelefon használata tilos!
- Várakozási idő alatt az orvosok munkáját és betegtársaikat ne zavarják!
- A várótermekben hagyott értéktárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
- Az ellátásuk során keletkezett vérrel, váladékkal szennyezett kötszert kérjük a kijelölt
tárolókban elhelyezni!
- A várótermek tisztaságát, és berendezési tárgyainak épségét szíveskedjenek megőrizni!
- A mellékhelyiségek higiénikus használata betegtársaikra való tekintettel különösen fontos.
- A fentiek megtartása a páciensekre, kísérőikre és a családtagokra nézve is kötelező
A betegek jogai
-

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatos
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, mely az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek
megtartásával történik.
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-

-

-

-

-

Az egészségügyi ellátás során a pácienst nem érheti hátrányos megkülönböztetés: a
társadalmi helyzete politikai nézete, származása, nemzetisége, vallása, neme, szexuális
irányultsága, kora, családi állapota, testi vagy értelmi fogyatékossága, képzettsége és
minden más egyéb, az egészségi állapotával össze nem függő ok alapján.
A kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetve alkalmazott terápiával egyet nem
értés esetén, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát, kérheti
szakvéleményét.
Az emberi méltósághoz való jog minden beteget megillet az egészségügyi ellátás során.
A pácienst csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon, az egészségi állapotáról,
beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
illetve azok elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges
alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további
ellátásról és javasolt életmódról.
A páciensnek joga van megismerni az ellátásával összefüggő egyes vizsgálatok,
beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményét
és annak okait.
A tájékoztatást a beteg számára érthető módon kell megadni, figyelemmel az életkorára,
iskolázottságára, lelkiállapotára, esetleges fogyatékosságára.
A páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatokat. Csak és kizárólag a saját adataiba nyerhet betekintést!
A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz, és joga van nyilatkozni arról, hogy a
betegsége tekintetében az orvos kinek adhat tájékoztatást.
A páciens jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

A páciensek kötelességei
-

-

Az egészségügyi szolgáltatásra, támogatásra való jogosultágát az illetékes hatóság által
kiállított érvényes okmánnyal igazolni.
Az ellátáshoz szükséges személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.
Amennyiben egészségi állapota megengedi, köteles az őt ellátó egészségügyi
dolgozókkal képességei és tudása szerint együttműködni, úgymint:
o tájékoztatni őket a régebbi és az esetlegesen fennálló betegségéről,
gyógykezeléséről,
o gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
o egészségkárosító kockázati tényezőkről,
o gyógyszer vagy vegyszer érzékenységéről,
o olyan tényezőkről, amely más ember életét vagy testi épségét veszélyezteti,
o esetleges fertőzöttségéről,
o foglalkozás végzését kizáró megbetegedésről és állapotról,
o minden egészségügyi ellátást érintő korábbi jognyilatkozatokról.

A beteg köteles a gyógykezeléssel összefüggő rendelkezéseket megtartani.
Az egészségügyi intézmény házirendjét maradéktalanul betartani.
A páciensek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek más betegek jogait
tiszteletben tartani.
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-

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók
törvénybe foglalt jogait.

A betegpanasz kivizsgálásának rendje
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Lengyel László
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba Réthy Pál Kórház 66/441-411 vagy 06/20/489-9537
Fogadóóra: keddi és csütörtöki napokon: 8.00-tól 11.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. 66/581-190
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Várfi András polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 66/386-122
Fogadóóra: minden héten hétfői napon: 9.00-től-11.00-ig
A betegek panasz esetén írásban vagy szóban felkereshetik az intézet igazgató főorvosát, illetve a
betegjogi képviselőt.
Az intézetvezető köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a beteget illetve a betegjogi
képviselőt 10 munkanapon belül írásban, tájékoztatni.
Jogorvoslat hiányában a páciensnek joga van a fenntartóhoz vagy más szervhez fordulni.
Ebben az esetben a panasz kivizsgálásának ideje 30 nap, melynek eredményéről a beteget, az
intézet vezetőjét és a betegjogi képviselőt írásban kell tájékoztatni.
A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve a kivizsgálással összefüggő iratokat 5 évig
meg kell őrizni.

Záró rendelkezés
Az intézet házirendje Gyomaendrőd Város Képviselő Testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. november 14.

Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos
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H/1.számú melléklet

Társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi vagy kormányközi egyezmények alá nem
eső betegek az egészségügyi ellátásért térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a következő:
valamennyi járóbeteg szakellátás (kivéve a röntgen vizsgálatot) igénybevételekor: az ellátás
WHO kód szerinti német pont értéke, szorozva kettővel; röntgen esetén: 3 000 Ft vizsgálati
régionként.
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H/2. számú melléklet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai:
(2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)
A
B
1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
6 800 Ft
b) másodfokon
11 300 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon
6 800 Ft
ab) másodfokon
11 300 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) első fokon
6 800 Ft
bb) másodfokon
11 300 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői
alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárművezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
6 800 Ft
ab) másodfokon
10 100 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
4 500 Ft
bb) másodfokon
6 800 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon
2 300 Ft
cb) másodfokon
4 500 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
4 500 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel
3 000 Ft
b) vizeletvétel
1 500 Ft
6. Látlelet kiadása
3 300 Ft
7. Részeg személy detoxikálása
6 800 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
6 800 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
18 000 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
14 600 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
12 400 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági
vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
11 300 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
9 100 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
6 800 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági
9 100 Ft
vizsgálata
10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a
6 800 Ft
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra,
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
9 100 Ft
Az adott ellátásnak a
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
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aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr26 900 Ft
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
15 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
12 900 Ft
bb) időszakos vizsgálat
8 600 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr26 900 Ft
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
15 100 Ft
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az
egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező
A mellkasegészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
szűrővizsgálat
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
közfinanszírozásban
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat
érvényesíthető díja
keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési
intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai
keretében kerül sor.
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
3 100 Ft/fő/eset
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H/3. számú melléklet

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 18.§ (6) bekezdésének
n) és u) pontja értelmében az orvosi alkalmassági szakvélemény vizsgálatonként, és szakmánként
2.000 Ft.

Néhány fontosabb betegség, melyeket felsorol a rendelet:
•
Látászavar
•
Hallászavar
•
Mozgáskorlátozottság
•
Szív- és érrendszeri betegségek
•
Cukorbetegség
•
Idegrendszeri betegségek
•
Alkoholfogyasztás
•
Azon gyógyszerek szedése, melyek a gépjárművezetést befolyásolják
(pl: nyugtatók, bizonyos fájdalomcsillapítók stb.)
•
Veseelégtelenség
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2. számú melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.

1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapestei:
− a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

csalás,

sikkasztás,

− a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézet
vezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:
− a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézet,
− a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
−

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
− megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások megszegését, (megelőzés)
− keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
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Intézetünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az igazgató
főorvos feladata.
3. A szabálytalanságok észlelése a belső kontroll rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során
történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3.1. Az intézet valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézet valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
intézet vezetőjét.
Amennyiben az intézet vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak az irányító szervet kell
értesítenie.
Az intézet vezetőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
3.2. Az intézetvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézetvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
3.3. Az intézet belső ellenőrzése során észlelik a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az
intézkedési tervet végre kell hajtania.

3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
Az igazgató főorvos a felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
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Fegyelmi ügyekben az intézetvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézet vezetője:
− nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
− figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
− a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit,
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást.

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézetvezető feladata:
− a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

iratanyagok

nyilvántartásának

− egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
− nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
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3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján az
intézetben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az igazgató főorvosnak van.
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Intézményvezető
Igazgató főorvos

Járóbeteg ellátás, Alapellátás

Gazdasági csoport
Gazdasági vezető

Intézményvezető helyettes

Védőnői Szolgálat
Iskolai eü. ellátás

Járóbeteg ellátás
Vezető asszisztens

Asszisztensek

Szakorvosok, Háziorvos

Asszisztensek, Ápolók

Pénzügyi ügyintéző

Munkaügyi ügyintéző

Karbantartó

Takarítók
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20.
napján szerződést kötött a SANI-MED TRANS Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató), figyelemmel a Békési Kistérségi
Társulás és a Szolgáltató közötti megállapodásra.
A szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig
írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője
köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját 2011.
január 12-én megküldte. A beszámoló szerint az önkormányzat részéről az ügyelet munkájával kapcsolatban nem
érkezett észrevétel. Hivatalunk két alkalommal kereste meg a SANI-MED TRANS Kft.-ét az ügyelet működésével
kapcsolatos észrevétel miatt. Arról nem kaptunk visszajelzést, hogy a Kft. kivizsgálta-e az általunk megküldött
észrevételeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy fogadja el Dr.
Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet
2011. évi munkájáról készített beszámolóját azzal, hogy
Dr. Piriczky Béla egészítse ki a beszámolót a hivatal részéről
érkezett észrevételekre megtett intézkedéseiről, továbbá
utasítsa Várfi András polgármestert, hogy Dr. Torma Éva igazgató
főorvos asszonnyal közösen vizsgálja meg az ügyelet
működtetésével kapcsolatos pályázati eljárás lefolytatásának
lehetőségét a környező településekre tekintettel.

1. döntési javaslat
"Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft.
képviselőjének az orvosi ügyelet 2011. évi munkájáról készített beszámolóját azzal, hogy
Dr. Piriczky Béla egészítse ki a beszámolót a hivatal részéről érkezett észrevételekre megtett
intézkedéseiről, továbbá
utasítja Várfi András polgármestert, hogy Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonnyal közösen vizsgálja meg
az ügyelet működtetésével kapcsolatos pályázati eljárás lefolytatásának lehetőségét a környező
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településekre tekintettel.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft.
képviselőjének az orvosi ügyelet 2011. évi munkájáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu

Beszámoló Gyomaendrőd Város
Központi Orvosi Ügyelet
Tevékenységéről
2011

SANI- MED TRANS Kft. 2008. január 1.-től az előző szolgáltatótól átvéve látja el a
Gyomaendrőd város Központi Orvosi Ügyeletét.
A 2011-es évben az általános gazdasági recesszió kellőképpen érezhető volt
az egészségügyi ágazatban is. A megszorító intézkedéseknek köszönhetően az
ügyelet OEP finanszírozása változatlan maradt, illetve a lakosság csökkenésével
arányosan csökkent.
A 2011-es évben bekövetkezett áremelkedések sújtották az egészségügy szereplőit
úgy, mint a gazdaság többi résztvevőét. Ez a tény nagymértékben korlátozta a Kft.
mozgásterét és nehezítette az ügyeleti ellátást.
Az önkormányzati hozzájárulás 2011-ben 4 százalékkal emelkedett az előző
évihez képest.
Kapcsolatunk az önkormányzattal, a város egészségügyi intézményeivel, illetve
a területen praktizáló háziorvosokkal korrekt és konstruktív. A háziorvos kollegák
szükség esetén részt vesznek az ügyeleti ellátásban.
SZEMÉLY FELTÉTELEK
Az ügyeletet biztosító kollégák sürgősségi ellátásban kellően jártas
mentőszolgálati gyakorlattal rendelkező kórházi orvosok, illetve más térségben
dolgozó háziorvosok.
A gépkocsivezetők mentősök, ennek köszönthetően megteremtettük feltételét
a szakszerű ellátáshoz szükséges team munkának és az ügyeleti gépkocsikra szerelt
megkülönböztető jelzés használatának.
TÁRGYI FELTÉTELEK
A műszerezettség színvonala jó. Az eszközök mindenben megfelelnek a
hatályos előírásoknak és szakmai minimum feltételeknek (EKG, defibrillátor, AMBU
sürgősségi táska, hordozható oxigénpalack). Az eszközök folyamatos karbantartását

SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu

és szervízelését a Kft. biztosította, illetve szükség esetén pótolta, ezáltal a
műszerek meghibásodása nem okozott fennakadást az ellátásban.
Ügyeleti gépkocsik: Suzuki SX4 terepjáró megkülönböztetett jelzéssel
felszerelve.
Informatikai háttér biztosított, az ügyeleten számítógépes adatfeldolgozás és
hanganyag rögzítése történik.
Gyógyszer ellátás folyamatos zökkenőmentes és szélesebb palettát fed le, mint
a minimum feltételeknek megfelelő előírás.
BETEGFORGALOM
Az éves statisztikának megfelelően 2011 január 1- december 31 között 2844
esetet regisztráltunk.
A részletes, és
grafikonokon ábrázoljuk.
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Összehasonlítva az adatokat a 2010-es év adataival észlelhető, hogy a
betegforgalom szinte megegyező.

SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu

K ÖZ P ONTI OR VOS I ÜGYEL ET GYOMAENDR ŐD
2011. évi beteg forg alom

36,8%

57,3%

5,8%

ügyeleti
ellátás
ellátás
lakás on
folyamatos
ellátás (inj.)

K ÖZP ONT I OR V OS I ÜG YE L E T G YOMAE NDR ŐD
2011. é vi be te g forg a lom

2.000
1.500

üg yeleti
ellá tá s

1.630

ellá tá s
la ká s on

1.048

1.000
500

555
166

401

folya m a tos
ellá tá s (inj.)

0
kórhá zba

SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu
A 2011-es évben a gyomaendrődi központi orvosi ügyelet tevékenységével
szemben az ÁNTSZ felügyeleti szervtől egy észrevétel érkezett az ügyeleti idő
mindenkori betartására. Az önkormányzat részéről az ügyelet munkájával
kapcsolatban észrevét nem érkezett.
Várakozással tekintünk a 2012-es évre a várható változások miatt. Az ügyelet
tisztasági és felújító festését erre az évre beterveztük. A személyi állomány
átrendezését követően az elkövetkezendő évben szeretnénk az ügyeleti
tevékenységet magasabb szakmai színvonalon és nagyobb empátiával végezni.
Kérem beszámolóm ezen elfogadását.
Békéscsaba, 2012. január 11.
Tisztelettel:

..............................................
Dr. Piriczky Béla főorvos
Ügyvezető
Sani-Med Trans Kft.

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-vel kötött szerződés jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozatával tudomásul vette Dr. Lizák Anna bejelentését,
miszerint 2012. február 01. napjával nyugdíjba vonul, be kívánja fejezni háziorvosi tevékenységét, a körzet
ellátásáról hat hónapig (2012. február 01. – 2012. július 31.) a Medicus Universalis Háziorvosi Bt. másik tagja, Dr.
Darvas Tamás gondoskodik helyettesítés formájában. A Képviselő-testület helyettesítés időtartamára összesen
bruttó 500.000.-Ft támogatást állapított meg a Gyomaendrőd, Rákóczi u.29. sz. alatti, Dr. Darvas Tamás, Dr. Lizák
Anna tulajdonában álló orvosi rendelő fenntartásához, használatához.
A Képviselő-testületi döntést szerződésben szükséges rögzíteni, mely szerződést meg kell küldeni az illetékes
egészségügyi szakigazgatási szervhez. A szerződést a testületi döntés alapján szövegeztük meg, a tervezetet
véleményezésre megküldtük a Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-nek, majd ezt követően a bizottsági
véleményezéssel párhuzamosan a szerződés aláírása megtörténik, azzal, hogy a szerződés a testületi
jóváhagyással válik hatályossá.
A szerződést a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság a szerződés jóváhagyását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-vel kötött szerződés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Medicus Universalis Háziorvosi
Bt. között létrejött szerződést az alábbiakban hagyja jóvá:
SZERZŐDÉS
mely létrejött 645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. sz., képviseli: Várfi András polgármester, továbbiakban: önkormányzat)
és a Medicus Universalis Háziorvosi Bt. (Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29., adószáma: 20850474-1-04) között az alábbi
feltételekkel:
Előzmény: A felek 1997. július 25-én határozatlan idejű szerződést kötöttek területi ellátási kötelezettséggel felnőtt
háziorvosi körzet ellátására, Dr Lizák Anna a 3. körzetben, Dr. Darvas Tamás a 4. körzetben végez önálló orvosi
tevékenységet.
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1.
Dr. Lizák Anna kijelenti, hogy nyugdíjba vonulása miatt 2011. február 01. napjától a 3. körzetben végzett háziorvosi
tevékenységét meg kívánja szüntetni. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben a 2. pontban szabályozott helyettesítési
idő alatt a praxisjogot értékesíteni nem tudja, úgy azt 2012. augusztus 01. napjával az Önkormányzatnak visszaadja.
2.
Az Önkormányzat tudomásul veszi Dr. Lizák Anna bejelentését, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy 2012. február 01.
napjától 2012. július 31. napjáig tartó időtartam alatt dr. Darvas Tamás helyettesítéssel gondoskodjon a 3. körzet
ellátásáról a Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. sz. alatti Dr. Darvas Tamás és Dr. Lizák Anna tulajdonában álló
rendelőben.
3.
Az Önkormányzat a helyettesítés 2. pontban szabályozott időtartamára a rendelő fenntartásához, használatához
összességében bruttó 500.000.-Ft támogatást biztosít. A támogatási összeget havonta egyenlő részletekben – 5
hónapon keresztül 83.000.-Ft/hó - a tárgyhónapot követő 10. napjáig vállalja megfizetni, azzal, hogy az első részlet
85.000.-Ft összegben 2012. március 10. napján válik esedékessé.
A felek által Gyomaendrődön 1997. július 25-én kötött szerződés egyéb rendelkezései valamint a 2002. május 31.
napján kötött szerződés nem módosulnak.
Jelen szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyásával válik hatályossá.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az egészségügyről szóló 1997.
CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásuk tárgyában
kiadott jogszabályok az irányadóak.
A felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő vitás kérdésekben a Szarvasi Városi Bíróság illetékességének vetik alá
magukat.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2012…………………

Várfi András
polgármester

Dr. Lizák Anna
háziorvos

Dr. Darvas Tamás
háziorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője jóváhagyásra benyújtotta az
intézményi alapellátás körébe tartozó szolgáltatások szakmai programját.
A DAOP –4.1.3/a-11 kódszámú pályázathoz a projekt által érintett alapszolgáltatások átdolgozott szakmai
programját be kell csatolni a projekt megvalósíthatósági tanulmány melléleteként. Az alapszolgáltatások szakmai
programjai eddig külön-külön voltak elkészítve ellátási formánként, azonban minden programnak vannak általános
részei, amelyek megegyeznek. Ezért most az intézményvezető egységes szerkezetbe foglalta az alapellátások
körében nyújtott szolgáltatások szakmai programjait és így egy dokumentum lett. Ezt korábban az ellenőrző szakmai
hatóságok is javasolták már, az idei évben erre mindenképpen sor került volna, most viszont a pályázat miatt
azonnal el kellett készíteni.
A szakmai programot fenntartónak kell jóváhagynia, ebben a hónapban nem lesz összevont társulási ülés, a
tagönkormányzatok külön-külön tárgyalják az előterjesztést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és szakmai programot jóváhagyni.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a szakmai program
jóváhagyását javasolja a Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a szakmai program jóváhagyását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja alapján jóváhagyja a Térségi Szociális Gondozási Központ alapellátás
körébe tartozó szolgáltatásainak szakmai programját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA

ALAPELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
ÉTKEZTETÉS
NAPPALI ELLÁTÁS
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
TÁMOGATÓ SOLGÁLAT
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

SZAKMAI PROGRAMJA

1

Az intézmény alapellátási formáinak szakmai programjaiba foglalt szolgáltatási tartalom és
célkitűzések, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény,
Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója és Békés Megye Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban kerültek
meghatározásra.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A § (1) bekezdése alapján a következők szerint
határozza meg az alap ellátások szakmai programját.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A SZAKMAI PROGRAM HATÁLYA
A szakmai program az intézményt fenntartó Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társulás által történő jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az alap ellátást igénylő ellátottakra, valamint az
intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre.
A szakmai program területi hatálya az intézmény egyes ellátási formáiban meghatározott
működési területre terjed ki.
2. A SZAKMAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a
következőképpen történik:
¾ kifüggesztésre kerül az intézmény székhelyén valamint az ellátást nyújtó telephelyek
hirdetőtábláján – ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ
¾ az ellátást igénybe vevő részére felolvasásra kerül – SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ
¾ munkaértekezlet alkalmával felolvasásra kerül – SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

3. MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZERVEZETI ADATOK
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a
vezetéssel kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető vonatkozásában az alapvető
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás gyakorolja.
A szakmai és technikai feladatokat az egységvezetők
a
területi vezetőgondozó
iránymutatásai alapján koordinálják, irányítják. Az egyes munkakörben távollévő dolgozók
helyettesítése a munkaköri leírásokban kerül meghatározásra, illetve az intézményvezető
aktuális intézkedése és írásbeli megbízása alapján történik. A személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatai, a működés személyi és tárgyi feltételei az
1/2000.(I.7.) SZ.CS.M. rendeletének megfelelően biztosított.
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Különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus
magatartása alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és
magasrendű etikai szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk
folyamán elengedhetetlen képesség az empatikus viszonyulás az ellátottakfelé.
Minden szervezeti egység alapvető feladata:
hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézmény
működését meghatározó szabályozásnak, így
o jelen szakmai programnak
o alapító okiratnak
o szervezeti és működési szabályzatnak – SZ. M. SZ.
o belső szabályzatoknak
o házirendnek, valamint
o a vonatkozó törvényeknek és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok által
meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási
követelményeknek.
4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatás minden ellátási formájában a szakmai feladatokat szakképzett, gondozó
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók látják el. Minden munkavállaló névre szóló
munkaköri meghatározás alapján végzi feladatait. Az egységekben a működési engedélyben
meghatározott férőhelyszámhoz a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak szerint meghatározott minimum személyi feltételek biztosítottak.

5. MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE
A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre kötelezettek
- szociális szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit pontszerzésre kötelezettek.
Felsőfokú végzettségű munkatárs esetén 80 kredit pontszerzésre, valamint alapfokú szociális
( egészségügyi) végzettségű dolgozók esetén 60 kredit pontszerzésére 5 éven belül
( szakképzettséget követően)- a kötelezettség erre vonatkozik. Mind a szervezetnek, mind a
munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás minőségi kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés. Lehetőséget biztosítunk a szakdolgozók részére, hogy
továbbképző tanfolyamokon és továbbképző előadásokon részt vegyenek.

3

6. TÁRGYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatási feladatok ellátásához a dolgozók részére munkaruhát, védőeszközöket és
minden a gondozáshoz szükséges alapvetően szükséges eszközt biztosít az intézmény.
Az alapellátásban dolgozók részére az ellátottakkal való közvetlen kapcsolattartás, a
problémák hatékony és gyors megoldása érdekében az önkormányzati mobilflotta
mobiltelefonjának használtára jogosultak a dolgozók, melynek hívó száma nyilvános.
A telefonhasználatra az intézményben lefektetett szabályok érvényesek. A hivatalos telefonról
bonyolított hívásokat hívásnaplóban köteles regisztrálni.
A gondozó egységekben lehetőség van a házi segítségnyújtásban részesülő, személyi segítést
igénybe vevő és a nappali ellátást igénylők ruházatának, textiliáinak mosására, vasalására,
javítására, melyhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A szolgáltatást biztosító egységek épületei, tárgyi környezete a működési engedély
kiadásának időpontjában hatályos jogszabályokban előírt alapvető tárgyi feltételeknek
megfelelnek.
7. ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁK
A jól kidolgozott ellenőrzési rendszer rendet és stabilitást jelent. A dolgozók szeretik tudni,
mit várnak el tőlük és milyen jól teljesítenek. Az ellenőrzés tehát információ csere,
visszajelzés és eredmények összevetése a célokkal. Az ellenőrzés képzési, fejlesztési
szükségletek megállapításának, a dolgozók motiválásának alapja. A dolgozók nem mindig
kedvelik ha munkájukat ellenőrzik, de elismerik az ellenőrzési rendszerek hasznosságát,
szükségességét. Az ellenőrzés célja az egyén és a szervezet szintjén egyaránt a megfelelő
szintű teljesítmény biztosítása és állandó javítása.
Az intézménynél a foglalkoztatottak teljesítményét évente kétszer értékeljük, így lehetővé
válik számukra, hogy a feladatellátás elvárás szerinti teljesítése megerősítést, a hiányosságok
pedig korrigálásra kerüljenek.
Az ellátottak körében minden évben egyszer kérdőíves módszerrel elégedettséget mérünk. A
lehető legmagasabb színvonalú ellátásra törekedve a vizsgálat eredményének tükrében
megbeszéléseket tartunk a hiányosságok korrigálása érdekében.

8. SZOLGALTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJAI
A szolgáltatásról a következő forrásokból értesülhet a lakosság
¾ Gyomaendrőd Város Önkormányzat honlapja
¾ Helyi írott sajtó
¾ Kábel TV
¾ Közmeghallgatás
¾ Lakossági fórum
¾ Személyesen, területi önkormányzati képviselő, szociális feladatot ellátó személyek
útján
¾ Intézmény által készített ismertető szórólapok
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I./A ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.

Az alapszolgáltatások igénybevételének módja

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátási formák igénybe vétele önkéntesen az
ellátást igénylő saját kezdeményezésére vehető igénybe. Ezen kívül kezdeményezheti még a
törvényes képviselő,( gondnok) háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős
vagy szociálisan rászorult személyt észlel.
Az igénylők, az ellátásra vonatkozó kérelmüket szóban vagy írásban a Térségi Szociális
Gondozási Központhoz nyújtják be. Az igénylő a kérelméhez köteles mellékelni a 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendelet 3. §-ában meghatározott - az ellátásra való jogosultság
megállapításához szükséges - iratokat. Rendszeres havi jövedelemről szóló nyilatkozatot. (
Amennyiben nem tesz az intézményi térítési díj megfizetésére vonatkozó külön
nyilatkozatot.)

A szolgáltatás iránti kérelemről a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője a
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az elbíráláshoz szükséges becsatolt iratok alapján
dönt. Ezt követően az intézményvezető megállapodást köt a jogosulttal/ törvényes
képviselőjével, melyben meghatározza a szolgáltatás biztosításának kezdő időpontját, majd a
megállapodás mellékletét képező értesítésben közli a fizetésre kötelezettel a fizetendő
személyi térítési díj összegét.

2.

Intézményi térítési díj megállapításának módja

Az alapszolgáltatás körébe tartozó ellátási formákban alkalmazott aktuális intézményi térítési
díj meghatározása az 1993. évi III. Sztv. 115.§-ában foglaltaknak megfelelően
önköltségszámítás alapján történik. Az önköltségszámításon alapuló egyes ellátási formákban
tárgy évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegét minden év március 31-ig a fenntartó
Intézményi Társulás határozza meg.
3.

Személyi térítési díj megállapításának módja

Amennyiben az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díj megállapítása, az 193. évi III.
Szoc. törvény rendelkezései, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „ A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelete alapján, a 29./1993 Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.
A tárgy évre megállapított intézményi térítési díjakat és az ellátottak rendszeres havi
jövedelmét figyelembe véve a személyi térítési díjat minden év március 31-ig felülvizsgálja
az intézmény. A felülvizsgálat során állapítja meg az ellátást igénylő részére a tárgy évben
fizetendő személyi térítési díjat.
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4.

Alapellátási formákban alkalmazott dokumentumok
a) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (1. sz.
melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelethez)
b) Jövedelem nyilatkozat étkeztetés és házi segítség nyújtás igényléséhez 9/1999.(XI.24.)
SzCsM. Rendelet 1 számú. melléklete.
c) Egyszerűsített előgondozás 9/1999. (XI.24.) SzCSM rendelet 4.sz.melléklete
d) Megállapodás az 1993. évi III. Szoc. Törvény 94/C § (1) bek. alapján
e) Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM 4. sz. melléklete szerint
f) tanyagondnok tevékenységnaplója 1/2000. (I.7.) SZCSM 8. sz. melléklete szerint
g) látogatási és esemény napló nappali ellátásban 1/2000. (I.7.) SZCSM 10. sz.
melléklete szerint
h) házi segítségnyújtás gondozási napló 29/1993. ( .17. Korm .rendelet 1.sz. melléklete
i) gondozási szükségletről kiállított értékelő lap és igazolás 36/2007.(XII.22.) SZMM
rendelet 3.- 4. sz. melléklete
j) Egyéni nyilvántartás 1993. évi III. törvény 18. § - 20. §-ban foglaltak szerint.

5.

Tájékoztatási kötelezettség teljesülése:

A szociális alapszolgáltatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt /vagy törvényes
képviselőjét tájékoztatjuk az ellátás feltételeiről:
• az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről
• az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
• a panaszjog gyakorlásának módjáról
• az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről
• a fizetendő térítési díjról, annak módjáról
• az ellátásban részesülő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről

6.

Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogai, azok védelmével kapcsolatos
szabályok

6.1 Ellátottak jogai:
A szolgáltatást oly módon végezzük, hogy figyelemmel legyünk az ellátást igénybe
vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,
különös figyelemmel – az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészség
meglétéhez kapcsolódó jogra.
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¾ az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és
egyéni szükségletei alapján nyújtott szolgáltatáshoz
¾ A fogyatékos személyt fogyatékosságából
megkülönböztetés nem érheti az ellátás során

kifolyólag

semmiféle

hátrányos

¾ Az ellátottnak és törvényes képviselőjének joga van az intézmény működésével és
gazdálkodásával kapcsolatos-jogszabályokban meghatározott mértékű tájékozódáshoz
¾ Az ellátást igénybe vevőnek joga van az őt megillető alkotmányos jogok tiszteletben
tartásához, különös figyelemmel az élethez az emberi méltósághoz, a testi épségének
védelméhez, testi lelki egészséghez, valamint személyes adatainak védelméhez a
magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez.
¾ Joga van a szabad mozgásra, személyes tulajdonát képező tárgyaival való
rendelkezésre, azok használatára.
¾ Joga van panaszjogának gyakorlásához, panaszának kivizsgálásához,
Minden dolgozó felelős azért, hogy az ellátást igénybe vevő adatairól-, magánéletére-,
egészségi állapotára-, személyes körülményeire-, jövedelmi viszonyaira-, szociális
rászorultság tényére vonatkozó információkról illetéktelen személy, vagy más ellátást igénybe
vevő ne szerezzen tudomást. Valamennyi munkavállaló feladata az ellátást igénybe vevők
esetében az egyéni bánásmód követelményeinek tiszteletben tartása. Az egység valamennyi
dolgozója a szociális munka etikai kódexének megfelelően bizalmasan kezeli a személyes
információkat, az ellátottak iratanyagát és személyes dokumentumait megfelelő módon
tárolják.
6.2 Panaszkezelés
Az alapszolgáltatást igénybevevők, panaszukkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának
eredményéről írásban értesíteni.
A panaszt tevő panaszával az intézmény fenntartójához Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társuláshoz fordulhat, ha a panasz kivizsgálására jogosult, határidőben nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselő közreműködhet. Az
intézmény vezetője az ide vonatkozó adatvédelmi törvényeket maradéktalanul betartja.
Minden egységben jól látható helyen ki van függesztve a területileg illetékes ellátott jogi
képviselő neve és elérhetősége.
Az intézményben érdekképviseleti főrum működik, mely az ellátottak érdekeit hivatott
képviselni. Minden egységben a házirend mellékletét képezi az érdekvédelmi fórum
működésének szabályzata, illetve a tagok névsora.
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7.

Intézményi jogviszony megszűnésének módjai

Az ellátotti jogviszony megszűnik:
• Az ellátásra jogosult kérelme alapján,
• A jogosult halálával,
• Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
• Az ellátás határozott idejének lejártakor
• Amennyiben az ellátott többszöri figyelmeztetetés ellenére súlyosan, megsérti a házi
rendet

8.

Szociális szolgáltatást végzők jogai:

Dolgozóink munkájukat az etikai kódex elveinek megfelelően végzik. Munkavégzésük során
felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint nyújtsák a
szolgáltatást. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a munkavégzéshez
kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiség jogaikat,
munkájukat elismerjék.
Munkatársaink jogorvoslatért az intézmény vezetői testületéhez, vagy a Szociális Szakmai
szövetség keretén belül működő Etikai Kollégiumhoz fordulhatnak abban az esetben, ha az
ellátottak velük szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet
használnak, fenyegetéssel vagy más eszközökkel félelemben tartják őket. Az intézményben
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeik védelme miatt az
intézmény vezetőjéhez, a Közalkalmazotti Tanácshoz, vagy a Szakszervezethez fordulhatnak.
A felmerült panaszt írásban kell benyújtani, melynek kivizsgálásáról illetve a megtett
intézkedésről az illetékes szerv írásban tájékoztatja a panasztevőt.
Az intézménnyel munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy:


Munkájuk során a közfeladatot ellátó munkavállalóknak kijáró megbecsülést
megkapják



Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat



Munkájuk elismerését



a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkavégzési körülményeket.

9. A Szolgáltató és az ellátást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
Az ellátásban részesülővel / vagy törvényes képviselőjével az ellátási formában feladatot
ellátó gondozók, a vezetőgondozó, közvetlen, rendszeres, akár napi kapcsolatot tart fenn.
A városban működő intézményekkel a kapcsolattartás elsősorban a telekommunikáció
eszközeivel történik. Természetesen amennyiben szükséges létrejönnek közös megbeszélések,
szakmai eszmecserék, levelezés.
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10. A szakmai programban megfogalmazott célok elérése érdekében kapcsolatot tartunk
intézményekkel, civil szervezetekkel:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyomaendrőd város és a társult települések önkormányzatai, polgármesteri hivatalai
Térségi Szociális Gondozási Központ gondozó egységei
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Városi Egészségügyi Intézet
Háziorvosok, körzeti nővérek
Civil szervezetek: - Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
- Kincs az életed Közhasznú alapítvány
- Én is itt vagyok Közhasznú Alapítvány
- Hétszínvirág Tüskevár Bt.
Pándi Kálmán Kórház Gyula
Réthy Pál Kórház Békéscsaba
Egyházak: -Református Egyház Lelkészi Hivatal, szeretetotthon
-Római Katolikus Egyház
-Evangélikus Egyház
Területileg illetékes Ellátottjogi Betegjogi,képviselő
Szarvai Ótemplomi Egyházközség intézményei
Hajléktalan ellátó intézmények
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Békés megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Szociális Szakmai Szövetség
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
SZIME Békés Megyei Tagozat
Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
Módszertani Intézmény Csongrád
Fogyatékkal élők érdekvédelmi és más társadalmi szervezeti
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ESZA Nonprofit Kht. Dél-Alföldi Régiójának irodája
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II. ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. ÉTKEZTETÉS
1.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területe.
1.2 Szolgáltatás célja, feladatai
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
történő gondoskodása, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy
egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.
1.3 Ellátottak köre
Intézményünkben Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultaknak biztosítunk étkeztetést, akik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62§ hatálya illetve a helyi
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.) KT.
rendelete alá tartozó természetes személyek.
1.3.1 Az ellátottak körének szociális jellemzője és demográfiai mutatói
A Térségi Szociális Gondozási Központ ellátási településein /Gyomaendrőd, Hunya/ egyre
több az időskorú, aki ellátást igényel. Hunya község jellegéből adódó problémák a
munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony szintje, a közlekedés elégtelensége, a
szolgáltatások nem megfelelő elérhetősége, a lakosság megélhetési gondjai, alacsony
jövedelem mindinkább szükségessé teszik ezen ellátás kiterjesztését. Mindkét településen
jellemző, hogy a 60 év feletti lakosok száma emelkedik. Az idősek többnyire egyszemélyes
háztartásokban élnek és azon belül a nők vannak többségben.
1.4 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi.
Gyomaendrődön igény szerint biztosítunk normál és diétás étkeztetést.
Gyomaendrődön az intézmény konyhájáról az ételt gépkocsival szállítjuk, az alábbiakban
megjelölt idősek klubjainak tálaló konyhájára, ahol az étel kiadagolása ételhordókba történik.
Az alábbi telephelyeink tálalókonyhájáról történik az étkezők részére étel kiszolgálása:
•
•
•

1. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd. Mirhóháti u. 1-5. sz.
3. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
4.számú Idősek Klubja Gyomaendrőd Mester u. 19. sz.
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•
•
•

5.számú Idősek Klubja Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6. sz.
Hunya község konyhája Hunya Rákóczi u. 32. sz.
Főzőkonyha Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.

Gyomaendrődön az idősek klubjaiban helyben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással történik
az étkeztetés. Az étel házhoz szállítását házi gondozónők, társadalmi gondozók végzik, így a
város egész területén biztosított a házhoz szállítás.
Az étkeztetés a hét mindennapján (ünnepeken is!) igénybe vehető Gyomaendrődön. Vasárnap
és ünnep napokon az étel kiszolgálása a főzőkonyhán, illetve a tartós bentlakást nyújtó
egységekből történik. Hunya községben az önkormányzat által fenntartott konyhán készítik el
az ebédet és itt helyben történik az étel kiadagolása. Hunyán a hét öt napján vehetik igénybe
az étkeztetést az ellátottak. Az étel házhozszállítását a házi gondozók végzik.
A helyben fogyasztás kivételével az ebéd kiszolgálása az igénylők saját ételhordójába
történik. Amennyiben az ellátottnak nincs saját ételhordója az intézmény biztosítja azt.
Az ételhordók tisztántartása az étkeztetési feladatokban résztvevő munkavállalók feladata.
1.5 Személyi feltételek
A szervezeti integráció előnyeit kihasználva, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a
fentebb sorolt telephelyeken, a nappali klubokban foglalkoztatott szociális gondozók, a házi
segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozók, a technikai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók, valamint társadalmi gondozók végzik.

1.6 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
Egyik oldalon az étkeztetési szolgáltatás színvonalának fejlődése érdekében fel kell
kutatnunk minden lehetőséget, (pályázati, fenntartói támogatás, adományok) mely az ételek
házhoz szállítását megkönnyíti. A kerékpáron kiszállított ételek a hűvös téli hónapokban
elhűlnek, ezért a gépkocsival történő kiszállítással ez a probléma megoldódna. Az
ebédszállítás miatt a házi segítségnyújtásban dolgozók nem tudják a gondozási tevékenységet
végezni, ezért szükséges lenne az ő helyettesítésük. Egy fő átlag 8-10 ebédet szállít. Az
ellátottak egy része a kiszolgáló egységektől távol laknak. Az ebédek ételhordóba szedése
valamint a kiszállítás kerékpáron egy-egy gondozó esetében 1,5-2 órát is igénybe vesz.
A gépkocsival történő szállítás többféle előnyt jelentene:
¾ egyszerre több étel szállítható, kevesebb idő alatt
¾ az étel nem hűlik el, időben érkezik az ellátotthoz
¾ munkaerő kihasználtság hatékonyabbá válna
¾ a házi segítségnyújtásban dolgozóknak nem kellene ”kiállniuk” a gondozási
tevékenységből
Másik oldalon az étkeztetést igénylők körében azon ellátottakat, akik saját elvitellel, vagy
helyben fogyasztással kérik az ellátást és naponta megjelennek az ebédért, vonzóvá kell tenni
a nappali ellátás közösségéhez tartozás előnyeit, ami a szociális hátrányokat enyhítheti.
A kitűzött célok megvalósulása érdekében minden olyan pályázati lehetőséggel élnünk kell
mely ezt elősegíti.
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1.7 A szolgáltatás működtetésének, fejlesztésének várható következményei, az
ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése
A településen élő idős személyek egészségi állapota fokozatosan romló tendenciát mutat. A
családtagok egyre sokasodó terhei mellett nem tudják vállalni az idős hozzátartozó
mindennapi egyszeri meleg élelmének biztosítását. Ezen túl a jövedelemhiány miatt kialakult
szociálisan hátrányos helyzet is megjelenik az ellátottak körében. Egyre több az idős,
magányos ember, vagy szociálisan rászorult személy, akik a napi egyszeri meleg ételt csak az
ellátás igénybevételével tudják biztosítani önmaguk számára. A szolgáltatás által a lehető
legmagasabb színvonalon kívánjuk biztosítani minden rászorult igénylő részére az étkeztetést,
mely által alapvető emberi szükségletet elégítünk ki. Az életkornak, illetve a betegségnek
megfelelő diétás táplálkozás nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez.

2. NAPPALI ELLÁTÁS
2.1 Idősek nappali ellátása – Idősek klubja
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya időseket
ellátó nappali intézményi egységei:
•
•
•
•
•

1.számú Idősek Klubja
3.számú Idősek Klubja
4.számú Idősek Klubja
5.számú Idősek Klubja
6.számú Idősek Klubja

30 fh.
40 fh
30 fh
25 fh
30 fh

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
Gyomaenrőd Blaha Lujza u. 2-6.
Hunya Rákóczi u. 32.

A szolgáltatási forma működését a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott rendeletek szabályozzák.
Az ellátást minden egységben hétfőtől – péntekig 8-16 óra között szombaton 8-14 óra között
vehetik igénybe az ellátottak.
2.1.1 ) A szolgáltatás célja, feladata
Az Intézményi társulás településein élő azon hajléktalan személyek és elsősorban saját
otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek
részére nappali ellátás keretében személyes gondoskodás biztosítása.
Feladata: személyes gondoskodás keretében az ellátást igénybe vevő egészségi, pszichés
állapotának és szociális helyzetének megfelelő, komplex, személyre szóló ellátás biztosítása
az intézményben.
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2.1.2 Ellátottak köre
Az Intézményi Társulás településeinek területén élő bármely időskorú, és/vagy egészségügyi,
szociális helyzete miatt rászorult személy kérheti a nappali ellátás szolgáltatásainak
biztosítását.
2.1.3 Demográfiai jellemzők
A szolgáltatást jellemzően a 65 év felettiek veszik igénybe. A 65. életévüket betöltött idős
emberek száma a településen 3410 fő. Ebből nő 2058 fő, férfi 1352 fő.
Ezen demográfiai jellemzők tükröződnek a nappali ellátást igénybevevők összetételén.
Ellátottaink 1/ 3 része férfi, 2/3 része nő. Az özvegység, mint családi állapot előfordulása
86% az ellátottak körében.
2.1.4 A szolgáltatás szakmai tartalma, elemei, módja, rendszeressége
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában –
meghatározott nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. A társult települések
közigazgatási területén, élő ellátást igénylő személyek részére nappali ellátás keretében biopszicho-szociális állapotuknak megfelelő ellátás nyújtása.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi,
mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi ellátásokat szervez.
Az ellátást igénybe vevőkkel együttműködve az ellátás kezdetét követő egy hónapon belül
gondozási tervet készítünk melynek végrehajtására felelős gondozót jelölünk ki. A gondozási
terv végrehajtását a felelős gondozó értékeli a vezetőgondozóval együtt. A terv
végrehajtásának ellenőrzését, illetve a szükséges változtatásokat az ellátást igénybe vevővel
együtt a tervet készítő végzi. Az ellenőrzés a vezetőgondozó feladata.
Szükségletek:
Az ellátottak szükségletei eltérőek, egyénenként változóak, így a szükségletek kielégítése
középpontjában az egyén áll. A gondozónő az ellátottak szükségleteit, képességeit, készségeit,
egészségi-fizikai állapotát, kreativitását, érdeklődését, szokásait figyelembe véve gondozási
tervet készít. A gondozónő a gondozási terv alapján hozzájárul :
• az aktivitás növeléséhez, megőrzéséhez
• életcélok kitűzéséhez
• pozitív személyközi kapcsolatokhoz
• életminőség javításához
• önelfogadáshoz
• érdeklődés növeléséhez
• nyitottsághoz
Feladatvégzésünk során komplex ellátást nyújtunk az igénylők részére, mely magában
foglalja :

13

a) Fizikai ellátás
Igény szerint az étkezést, szükség szerint diétás étkezést. A személyi higiéné folyamatos
fenntartását, személyes ruházat tisztántartását.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás
kivitelezésében illetve lakásán segítjük őt a gyógyulásban , hogy mielőbb visszatérhessen a
közösségbe.

b) Egészségügyi ellátás
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen
ellenőrizzük ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt
gyógyszereket napi, heti adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra
neveléssel segítjük ellátottainkat az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség
fenntartásában.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk ellátottaink egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi ellenőrzéséről, szakorvosi ellátáshoz jutásáról, kórházi
kezeléshez jutásról.
c) Mentális gondozás
Egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával igyekszünk megőrizni, vagy helyreállítani
ellátottaink mentális egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását,
helyreállítását. Különböző rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és
születésnapokat, nemzeti ünnepeinket illetve az adott társadalmi csoporttal kapcsolatos
megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a kulturális rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus
működés zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.
d) Foglalkoztatás
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel a fogyatékos
személy képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó,
DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink
társadalmi kapcsolatait erősíteni.
A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi
életben való eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló
kielégítését segítik elő.
Minden ellátott rendelkezik valamilyen pozitív képességgel , készséggel, így ennek
megfelelően a foglakoztatások egy részét a „ki mire képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel
nő a sikerélmény lehetősége. Ehhez megfelelő eszközöket biztosítunk.
A foglalkoztatás Foglalkoztatási terv alapján történik, melyet a gondozónők készítenek
el egész évre vonatkozóan havi, illetve napi bontásban. Elkészítésénél prioritásként jelenik
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meg az egyéni gondozási tervbe foglalt célkitűzés, mely az egyént tükrözi. A Foglalkoztatási
terv az idősek nappali ellátásában résztvevő valamennyi ellátott szükségletét, készségét,
képességét, érdeklődését, igényét figyelembe véve készül. Betartásáért a klubgondozónő felel.
Az Egyéni gondozási terv és a Foglalkoztatási terv tartalmi elemeinek megvalósítása
hozzájárul az ellátottak rehabilitációjához, képességeik megtartásához, értékeik
felismeréséhez.
Eredményessége az ellátottak aktivitásán, összetartásán, és új szükségletek megjelenésén
mérhető le, ez legyen akár az egyén vagy a csoport szükséglete.
Idősek nappali ellátásának állandó programjai:
• Január:
Pótszilveszter
• Február:
Fánk sütés-Farsang
• Március:
Nőnap-Teadélután
• Április:
Locsolóbál
• Május:
Anyáknapja
Majális
• Június:
Kirándulások
• Július:
Nyársalás
Ki-Mit-Tud megrendezése
• Augusztus: Kenyérszentelés
• Szeptember: Őszi kirándulás
• Október:
Idősek napja
Szüreti Bál
Részvétel a Városi Egészségnapon
Bográcsolás
• November: Mindenszentek napi megemlékezés
• December:
Télapó várás
Mézeskalács készítés
Karácsonyi ünnepség
Részvétel a Városi Karácsonyon

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész
tájékozottsággal segítjük ellátottainkat , hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz
hozzáférjenek, amire jogosultak.
f) Szállító szolgáltatás
Az időseket ellátó nappali klubjainkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó
igénylőket az intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik
igénybe a csárdaszállási lakhellyel rendelkező klubtagok is.
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2.2 Fogyatékos nappali ellátás ( Esély Klub)
2.2.1 Ellátottak köre, demográfiai mutatók, szociális jellemzők, ellátási szükségletek
Intézményünkben az intézményi társulás önkormányzatainak közigazgatási területén élő,
elsősorban nagykorú fogyatékos személyek részére biztosítunk ellátást. Egyedi elbírálást
követően a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/F § (1-2) bekezdésében
meghatározott 3 év feletti személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást.
Fogyatékossági típusok és azok definíciója
1. Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a
beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel képesek
2. Vakok és gyengén látók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton kis mértékben
vagy egyáltalán nem korrigálható a látóképessége vagy alig látóként minimális
látásmaradvánnyal rendelkeznek.
3. Értelmi fogyatékosok: akiknek az értelmi működése, akadályozottsága genetikai,
illetőleg magzati károsodás, vagy szülési trauma következtében, valamint a 14 év
alatti életkorban bekövetkezett súlyos betegség miatt enyhe vagy középsúlyos
értelmi fogyatékosság alakult ki.
4. Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetve
funkciózavara miatt a helyváltoztatáshoz valamilyen segédeszköz állandó és
szükségszerű használatát igényli, vagy akiknek mozgásszervi betegsége miatt
állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.
5. Autisták: Függetlenül az IQ értéktől autistának kell tekinteni minden olyan
személyt, aki a fejlődés átható zavarában szenved és az autonómia tesztek alapján
állapota súlyos
6. Halmozottan fogyatékos személyek: akiknél legalább két fogyatékossági típus
egyidőben van jelen.
Az Esély klub ellátottai többségében középsúlyos fogyatékossággal, családjukban élő
személyek. Szüleik, hozzátartozóik koruknál, betegségüknél fogva, vagy aktív dolgozókként
segítségre szorulnak a fogyatékos családtagjuk ellátásában. Az ellátottak fogyatékosságukból
adódóan többnyire önálló közlekedésre nem képesek, ezért szükséges számukra biztosítani az
intézmény gépjárművével történő szállítást. Ezt az ellátási terület nagysága is indokolja. A
térségben magas a munkanélküliség, alacsonyak a jövedelmek, a fogyatékosokat gondozó
családoknál a problémák fokozottabban jelentkezhetnek. Az ellátási szükségletek kielégítése
egyéni gondozási terv alapján történik, mely kiterjed a fizikai, mentális gondozásra,
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítására, foglalkozásokba , programokba való
bevonásra és szükség szerint ügyintézésre.
A nők és a férfiak aránya megközelítőleg azonos. Az értelmi fogyatékosok száma jelentősen
meghaladja a mozgásfogyatékosokét, illetve a halmozottan sérültekét.
Korosztály szerinti összetétel : a nők kora 25-78 év között van,
a férfiak kora 19-66 év között van .
A fogyatékosság típusa nem különül el jellemzően nemek szerint.
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2.2.2 Feladatellátás célja, szakmai tartalma
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában –
meghatározott nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. Az ellátás komplex módon, a
család egészét figyelembe véve kell hogy megvalósuljon.
Az intézményi társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területén, fogyatékkal élő
ellátást igénylő személyek részére nappali ellátás keretében bio-pszicho-szociális
állapotuknak megfelelő ellátás nyújtása.
Ezzel egyidejűleg a fogyatékos személyt gondozó családtagok tehermentesítése,
munkaerőpiacon való részvételük segítése.
a) Fizikai ellátás:
Igény szerint napi 2-szeri étkezést, szükség szerint diétás étkezést. A személyi higiéné
folyamatos fenntartása, személyes ruházat tisztántartása.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás
kivitelezésében illetve lakásán segítjük őt a gyógyulásban , hogy mielőbb visszatérhessen a
közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás:
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen
ellenőrizzük ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt
gyógyszereket napi, heti adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra
neveléssel segítjük a fogyatékkal élőket az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség
fenntartásában.
c) Mentális gondozás:
Egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával igyekszünk megőrizni, vagy helyreállítani
ellátottaink mentális egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását,
helyreállítását. Különböző rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és
születésnapokat, nemzeti ünnepeinket illetve az adott társadalmi csoporttal kapcsolatos
megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a kulturális rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus
működés zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.

d) Foglalkoztatás-fejlesztés
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel a fogyatékos
személy képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó,
DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink
társadalmi integrációját erősíteni.
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A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi
életben való eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló
kielégítését segítik elő.
Minden fogyatékkal élő személy rendelkezik olyan pozitív képességekkel , készségekkel,
melynek fejlesztését egyéni szinten kell megvalósítani. Ennek megfelelően a foglakoztatások
egy részét a „ki mire képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel nő a sikerélmény lehetősége.
Ehhez megfelelő eszközöket biztosítunk.

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész
tájékozottsággal segítjük ellátottainkat , hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz
hozzáférjenek, amire jogosultak. Rendszeres kapcsolatot tartunk a fogyatékossági csoportot
képviselő területi regionális vagy országos érdekképviseleti szervekkel.
A fogyatékkal élő emberek számára fontos, hogy hasonló emberekkel tarthassanak
kapcsolatot. Az ember sajátos tulajdonsága, hogy a hozzá hasonlók társaságát keresi. Ez a
fogyatékkal élők esetében fokozottan érvényesül. Ezért megragadunk minden alkalmat, hogy
klubtagjainknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a térségben illetve az ország bármely
részén működő fogyatékosokat ellátó klubokkal közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki, s
ezeket a kapcsolatokat ápolhassák.
f) Szállító szolgáltatást
A fogyatékosokat ellátó nappali klubunkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó
igénylőket az intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik
igénybe a hunyai illetve csárdaszállási lakhellyel rendelkező klubtagok is.
A Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartásában működő Támogató szolgálat
gépkocsija által történő szállításért a 2/2009. (I.30.) GyeKt rendelet értelmében a fogyatékos
személyeknek nem kell térítési díjat fizetniük abban az esetben, ha a szállítás a lakásukról a
fogyatékosokat ellátó nappali klubba, illetve onnan a lakásra történik.
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2.2.3 Nappali ellátás személyi feltételei egységenként

Munkakör
Vezetőgondozó
Gondozónő
Technikai dolg.

1. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, MIRHÓHÁTI U. 1-5.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
Létszám
Szakmai képesítése
0,5 fő
Szoc.gondozó és szervező
2 fő
Szoc.gondozó-ápoló
1 fő
nincs

Munkakör
Vezetőgondozó
Szociális gondozó
Technikai dolgozó

3. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, KONDOROSI U. 1.
Férőhely Működési engedély szerint: 40 fő
létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
szociális asszisztens
2 fő
Szociális gondozó-ápoló
1 fő
nincs

Munkakör
vezetőgondozó
Szoc. Gondozó
Segédgondozó

4 .SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD (Nagyalapos) MESTER U. 16.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
Létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
Szoc. Gondozó és szerező
1 fő
Szoc. Gondozó-ápoló
0,8 fő
nincs

Vezető gondozó
Szoc. gondozó
Technikai m.társ

5.SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD BLHA LUJZA U. 2-6.
Férőhely Működési engedély szerint: 50 fő
Létszám
Szakmai képesítés
1 fő
Szociális munkás
2 fő
Szoc. gondozó-ápoló
1
cukrász

Vezetőgondozó
Szociális gondozó

6.SZ. IDŐSEK KLUBJA
HUNYA RÁKÓCZI FERENC U. 32.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
létszám
Szakmai képesítés
1 fő
szociális gondozó-szervező
1 fő
szociális gondozó-ápoló

Munkakör

munkakör

Munkakör
Vezetőgondozó
Terápiás munkatárs
Szoc. gondozó

ESÉLY KLUB
GYOMAENDRŐD MAGTÁRLAPOSI U. 17.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
Létszám
Szakmai képesítés
1 fő
Általános szoc. munkás
2 fő
Gyógypedagógus,
gyógypedagógiai
asszisztens
3 fő
Szoc. gondozó-ápoló

2.2.4 A nappali ellátás szolgáltatásainak fejlődését elősegítő célkitűzések
Az idősek nappali ellátásátt biztosító egység épületének infrastrukturális fejlesztése
szükségszerű, hiszen a megfelelő tárgyi környezet alapvető feltétele a minőségi ellátnak. Az
önköltség alapú térítési díjak csökkentésére törekedve fontos az energiafelhasználás
csökkentése, oly módon, hogy az épületet energiatakarékossá tesszük. Ezen túlmenően az
ellátottak részére plusz szolgáltatásként az intézménybe törtnő be és hazaszállítás lehetőségét
is szeretnénk megvalósítani, így az idős kor mozgásszervi megbetegedésében szenvedőknek
sem kellene a közösségtől távol maradniuk.
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A célkitűzések megvalósulásához szükséges pénzeszközöket pályázati támogatásból
fenntartói támogatásból illetve adományokból lehet előteremteni, ezért minden
lehetőséget ki kell használnunk.

2.2.4.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az idős emberek jelentős hányada otthonukban magányosan él, és szükségleteiket többkevesebb sikerrel próbálják kielégíteni; meleg étel elkészítése, tisztálkodás, pihenés. Ezen
szükségletek kielégítése nélkül az ember nem képes létezni. Fontosak a családi kapcsolatok
fenntartása, a szomszédokkal való kapcsolattartás, vagy egy közösséghez való tartozás. A
valahová tartozás érzése, az adott csoportban betöltött szerep, mind megerősítés az idős ember
számára, hogy ő is fontos, hogy őrá is szükség van. Így nem lesz az idős ember magányos,
kevésbé lesz életunt, kevesebb gyógyszerre lesz szüksége, feltöltődik energiával, életerős és
vidám lesz.
Az idősek klubja szolgáltatásaival, foglalkoztatásaival, programjaival igyekszik az idősek
egyre magasabb szintű szükségleteit kielégíteni, úgy egyéni és csoport szinten egyaránt. Az
izoláció, az elmagányosodás, mint probléma megszűnik, vagy ki sem alakul, nő a
biztonságérzet úgy az egyén, mint a társas kapcsolatok szintjén. A jól működő idős ember a
társadalom értékes tagja maradhat, vagy azzá válhat, és családjában sem szembesül a
kirekesztettség, a tehetetlenség érzésével. A család terhei csökkennek, hisz amíg a
családtagok dolgoznak addig az idős hozzátartozó felügyelet alatt van, fejlődnek készségei,
képességei, és a valahová tartozás szükségletei egyre magasabb szinten kerülnek kielégítésre.
Az ellátást igénybe vevők, ötleteikkel, képességeikkel a csoport aktív, értékes tagjaivá válnak.
A szakmai program útmutatóul szolgál a feladatot ellátó szakemberek számára is, így az
ellátást igénybe vevő érdekében érthető, egységes értékek mentén megvalósítandó
célkitűzéseket tartalmaz.

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
3.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd - Csárdaszállás és Hunya község közigazgatási területe.
3.2

A szolgáltatás célja, feladata

Ezen szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevő személy saját környezetében kapja meg, a kompetencia körünkbe tartozó - önálló életvitele fenntartásához szükséges gondozási –
ápolási segítséget.
E szolgáltatás keretében végzett alapvető feladataink:
• alapvető gondozási, ápolási feladatok, étkeztetésben való részvétel
• az önálló életvitel fenntartásához szükséges, illetve
• saját és lakókörnyezeti higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés
• vészhelyzetek kialakulásában és azok elhárításában való segítségnyújtás
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A házi segítségnyújtás keretében nyújtott gondozás rendszerességét és napi időtartamát
az ellátást igénybe vevő biológiai – pszichológiai és szociális szükségletei alapján
megállapított gondozási szükséglete, illetve kérelme határozza meg. Ellátása az egyénre
szabott gondozási tervnek megfelelően történik.
A gondozási szükséglet vizsgálat alapján fennálló gondozási időt kötelezően biztosítania kell
az intézménynek. Ettől eltérni – kevesebb időben gondozni- csak az ellátást igénybe vevő
írásos nyilatkozata alapján lehet.
E tevékenység magába foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok ellátását.
Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés
körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek
kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj
korhatár alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio - pszicho és szociális
szükségleteinek kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más
nem gondoskodik róla.
A házi segítségnyújtás bázisai Gyomaendrődön az 5.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Blaha
Lujza u. 2-6.), és az 1.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.), Hunyán a 6.sz
Idősek Klubja.
3.3 Ellátottak köre
Az intézményi társulás településeinek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező szociálisan rászorultaknak biztosítunk házi segítségnyújtást, akik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ hatálya illetve a helyi
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjakról szóló” 2/2009(I.30.) GYe Kt
rendelet alá tartozó természetes személyek.
3.3.1 Ellátottak szociális jellemzője és demográfiai mutatója:
A településeken élő időskorúak egészségi állapota fokozatosan romló tendenciát mutat. A
természetes támaszként szolgáló család, rokonok, nem, vagy nagyon nehezen tudják
felvállalni az idős ember napi rendszeres ellátását. Egyre több az olyan idős, magányos
ember, akik önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek. Az ellátási területhez
tartozó településeken az idős emberek többségére a szociálisan hátrányos helyzet is jellemző,
mivel sokan kis nyugdíjból, régi komfort nélküli házakban élnek. A házi segítségnyújtásban
résztvevő ellátottak többsége étkeztetésben is részesül, mivel a napi meleg étel előállítása is
nehézségekbe ütközi.
Az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénylők körében felülreprezentáltak a 80 év feletti
ellátottak akik az összes igénylő 4/5-ét teszik ki.
Fokozatosan nő azok száma akik az alapvető (fiziológiás ) szükségleteik mindennapi
kielégítésében is segítségre szorulnak, azon belül is azon igénylők száma, akiknél a
gondozási feladatokon túl alapápolási feladatokat is végezniük kell a házi gondozóknak.
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3.4 Személyi feltételek
Intézményünknél 12 fő szakképzett házigondozó látja el a feladatot. Egy házigondozó 7-8
fő házi segítségnyújtást igénylőt lát el.
A házi segítségnyújtás közvetlen koordinálása a bázis klubok ( 1-5-6.számú klubok)
vezetőinek mindennapi feladata.
A házigondozók körében szakképzettségi mutató 98 %. A szakképzetlen munkavállalók
határozott idejű felmentéssel rendelkeznek a szakképzettség megszerzésére.
A házigondozókat távollétük esetén a nappali ellátásban dolgozók, a támogató szolgálat
személyi segítői, valamint társadalmi gondozók helyettesítik.
3.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A házi segítségnyújtás fejlesztése fontos célkitűzésünk, hiszen az önálló életvitel
szükségletközpontú segítése által akár elkerülhetővé válik, hogy az idős embernek az idős
otthonba kelljen költöznie.
A szolgáltatás minőségi biztosításához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi eszközök megléte,
melyekkel az otthoni gondozási feladatok hatékonyan, kevesebb energiaráfordítással
valósíthatók meg. Fontos, hogy a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak, társas
kapcsolatai megmaradjanak, felelevenedjenek. Az otthoni komfort nélküli lakások miatti
szociális hátrányok kompenzálására az ellátottak részére a nappali klubokban fürdési
lehetőséget biztosítunk, melyhez szükség esetén szállító szolgáltatást is igénybe veheti az idős
személy. Biztosítani szeretnénk továbbá a gondozók részre a nappali klubokban a házi
segítségnyújtásban részesülők ruházatának és egyéb textiliáinak tisztántartásához a modern
mosó, vasaló berendezések használatát. A házigondozók közlekedését könnyítő, a közlekedési
időt rövidítő elektromos kerékpárok, mopedek beszerzése csökkentené az ellátottak lakásai
közötti mozgás terheit.
Segíteni kívánunk ellátottainknak szállító szolgáltatásunk által a háziorvoshoz helyi
szakrendelőbe történő eljutásban, amennyiben sikerül egy gépkocsit beszereznünk.

3.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A Térségi Szociális Gondozási Központ a házi segítségnyújtással az esélyegyenlőség
megteremtését teszi lehetővé Hunya és Csárdaszállás községben élők számára is. Mind három
településen élő, rászoruló idős emberek a hét öt napján szakszerű gondozást, ápolást
kaphatnak a házi segítségnyújtás igénybevételével. Az intézmény az ellátási területéhez
tartozó településein élő rászorultak számára egységesen magas szakmai színvonalú
alapszolgáltatások biztosítására törekszik. Az ellátások megvalósításával lehetővé válik a
rászorulók számára, hogy minél tovább otthonukban maradhassanak. Az ellátás keretében
nyújtott szolgáltatáselemek szélesítése az ellátottak életminőségének javulását, biztonság
érzésének stabilitását eredményezné.
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4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
4.1 A szolgáltatás ellátási területe
A támogató szolgáltatás az intézményi társulás Gyomaendrőd és Hunya településein a Térségi
Szociális Gondozási Központ szervezetéhez integrált szolgálat által történik.
A Támogató szolgálat az integrált intézmény szervezetén belül önálló szakmai egységként látja
el feladatát.
4.2 A Támogató szolgálat célja feladatai
A szolgáltatás fogyatékos személyek részére nyújt segítséget lakókörnyezetükben életvitelük
önállóságának megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások elérését, a
személyi segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését segíti.
A szolgáltatásra való jogosultság a szociális rászorultság vizsgálata alapján kerül
megállapításra. A szociális rászorultság vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális
helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt vizsgáljuk.
A támogató szolgálat célja, Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén a
fogyatékkal élők önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének segítése annak
érdekében, hogy a megszokott környezetükben élhessék önálló életüket. A segítő
tevékenység kiterjed az érzékszervi,- mozgás,- értelmi,- fogyatékosságban szenvedők az
autisták és a halmozott fogyatékkal élő egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatás
biztosítására.

4.3 Szolgáltatás elemei
a) Személyi segítő szolgálat működtetése
- segítjük a fogyatékos személy és családját az alapvető szükségletek kielégítésében
- információnyújtással, ügyintézésben való segédkezéssel, tanácsadással segítjük a
fogyatékkal élők társadalmi integrációját
- segítséget nyújtunk társas kapcsolataik ápolásában, építésében, továbbá a szabadidő
hasznos eltöltésére szervezett programok elérésében
A személyi segítő segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiéniás, életviteli,
életfenntartási szükségleteinek kielégítésében, alapvető ápolási gondozási feladatok
elvégzésében, az ellátott egészségi állapotának figyelemmel kísérésében, az egészséges
életmód kialakításában, közreműködik az ellátott háztartásának vitelében.
Mentális gondozás keretében részt vesz a krízishelyzet kialakulásának megelőzésében,
segítséget nyújt a környezettel való kapcsolattartásban, az izoláció elkerülésében.
b) Szállító szolgáltatás
Akadálymentesített gépkocsival segítjük ellátottaink önálló ügyintézését,
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi, szociális fejlesztő tevékenységekhez, kulturális, sport
rendezvényekre való eljutását.
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c) Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés:
A fogyatékkal élő személyek, vagy hozzátartozójuk személyes, vagy telefonon történő
megkeresés útján igényelhetnek az Őket érintő kérdésekben, problémákban információt.
A támogató szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy annak tevékenysége az ellátási területen
élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a
háziorvos javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

4.4 Ellátottak köre, demográfiai mutatóik, szociális jellemzőik, ellátási szükségleteik
Az intézményi társulás két településének lakosság száma:
¾ Gyomaendrőd 14 375 fő
¾ Hunya 712 fő
Az utóbbi években mindkét településen csökkenő tendenciát mutat a lakosság száma, aminek
okai között szerepel, hogy kevés a születések száma magas a halálozások száma.
Az összlakosság számból mintegy 2 %-át alkotják azok a személyek, akik születésüktől
fogva és /vagy az életkoruk különböző szakaszában elszenvedett betegség, baleseti ártalom
következtében váltak fogyatékossá.
A támogató szolgálati ellátást az a Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki a „A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993.évi III. tv.”.65/C.§ (4)-(6) bekezdése
alapján szociálisan rászorultnak minősül. A szociális rászorultságot az igénybevevő a
fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal illetve a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleménnyel tudja igazolni.
Ellátási szükségletek
A település mérete miatt a közintézményekbe való eljutás okoz nehézséget. Ezért a személyi
segítés mellett a szállítási feladatok ellátása fontos szerepet tölt be a szolgáltatás
működésében.

4.5 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A támogató szolgálat intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai egységként
működve. Személyi segítés, szállító szolgáltatás, információnyújtás és tanácsadás által
segítjük a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutását.
A támogató szolgálat keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az
1993.évi III.,Szociális tv. valamint annak végrehajtásáról kiadott rendeletei és Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletében szabályozott módon
végezzük.
A szolgáltatás nyújtása során érvényesülnie kell a szubszidiaritás, elvének mely szerint a
fogyatékos személyek a szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető
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legközelebbi településen jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos
döntések és intézkedések helyi szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra. A
szolgáltatás fő célja, hogy az igénybe vevők a segítő tevékenység által, a társadalom ép
tagjaihoz hasonló életvitel élhessenek.
4.6 Szolgáltatás elemei
A szakmai munkánk alapvető célja és feladata a fogyatékos személy egyéni szükségleteihez
igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember
testi, lelki és szociális állapota határozza meg.
A gondozás tehát egy komplex tevékenységi forma ahol a gondozás minden elemét együtt
kell alkalmazni, a gondozást tudatosan és tervszerűen kell szervezni és végrehajtani.
a) fizikai ellátás:
Célunk az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítése - fogyatékosság jellegéből adódóan mely a szolgáltatást igénybevevő saját lakókörnyezetében történik.
b) egészségügyi ellátás:
A szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotát rendszeresen figyelemmel kell
kísérni,szükség esetén a házi illetve szakorvost szükséges értesíteni.
A feladat ellátás során a gyógyszereket ki kell váltani és az orvos által előírt adagban
pontosan adagolni.
c) mentális gondozás:
A fogyatékkal élő személyt személyiségének megfelelő mentális gondozásban részesítjük.
Prioritást élvez a szolgáltatás nyújtása során a családdal és a környezettel való kapcsolattartás
elősegítése, mellyel az izolálódás veszélye elkerülhetővé válik.
d) foglalkoztatás:
A testi lelki egészség érdekében az ellátott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása.
Ezen gondozási elem keretein belül gondoskodni kell a szolgáltatást igénybevevő
szabadidejének hasznos eltöltéséről , közös programok foglalkozások szervezéséről. Az aktív
korúak munkavállalási lehetőségeinek felkutatásáról.
4.6.1 Személyi segítő szolgáltatás
A segítségnyújtás során a személyi segítők a fogyatékkal élő személy autonómiájának
fenntartása mellett biztosítják a saját lakókörnyezetben történő alapvető szükségletek
kielégítésében történő segítséget. A szolgáltatás nyújtása mindig személyre szabottan az
egyéni speciális szükségletekre szabottan történik.
A szolgáltatás nyújtása során célunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának minél szélesebb körű megvalósítása, életminőségük javulása és önálló
életvitelük biztosítása.
A támogató szolgálat munkatársai a feladatellátáshoz az ellátást igénybe vevővel közösen
egyéni gondozási tervet készítenek, melynek megvalósulását a gondozási lapon vezetik.
A gondozási terv tartalmazza
¾ a szolgáltatást igénybevevő fizikai egészségügyi és mentális állapotát
¾ az állapotjavulás illetve megőrzés érdekében szükséges illetve javasolt feladatokat
¾ az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit
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A gondozási tervben megfogalmazottak megvalósításáért felelős személy folyamatosan
figyelemmel kíséri a feladatellátást és évente - jelentős állapotromlás esetén annak
bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, szükség esetén a tervet a
megváltozott állapotnak illetve körülménynek megfelelően az ellátottal egyetértésben
módosítja.
A személyi segítők a szolgáltatás nyújtásakor gondozási naplót vezetnek munkájukról melyen
az igénybevevő és/vagy törvényes képviselője aláírásával igazolja a feladat elvégzését.
4.6.2 Szállító szolgáltatás
Szállító szolgáltatásunkat az igénybe vevők részére egy 9 személyes OPEL VIVARÓ
személygépkocsival biztosítjuk. A gépkocsi teljes felszereltséggel rendelkezik a fogyatékos
személyek szállításához. Kerekes székes személy gépkocsiba való beemeléséhez és
szállítására alkalmas emelőszerkezettel, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, automata
oldalfellépővel, valamint kisgyermekek szállítására előírt biztonsági gyermeküléssel.
A szállító szolgálat célja a fogyatékkal élők szállítása, orvoshoz, kórházba való eljuttatása,
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Kulturális rendezvényekre és szabadidős
programokra való juttatás. Lehetőség van eseti, alkalmankénti illetve rendszeres szállítás
igénybevételére.
Szükség esetén a személyi segítő kísérőként közreműködik.
4.6.3 Tanácsadás, információnyújtás
A szolgálat nyitvatartási idejében a támogató szolgálat vezetője tanácsadást,
információnyújtást végez a szolgáltatást igénybevevő kliensek számára. Az őket érintő
eseményekről, szolgáltatásokról, elérhető juttatásokról. Segít a formanyomtatványok
kitöltésében, hivatalos ügyek intézésében, kérelmek, támogatások, speciális segéd
eszközökhöz való hozzájutás elősegítésében, kérésre személyes tanácsadással is szolgálnak.
4.7 A biztosított szolgáltatások rendszeressége
A személyi segítő és szállító szolgáltatást a hét 5 napján 8-16 óra között biztosítunk.
Indokolt esetben az intézményvezető döntése alapján a munkaidőn kívüli szolgáltatást is
megszervezzük.
A szállító szolgáltatás mindenkor az igénylő szükségleteihez igazodva történik.
A szállítást biztosítunk helybe és vidékre egyaránt. A szolgáltatás az ellátási területen élő
szociálisan rászorult egyéneknek nyújt segítséget.
Tanácsadás, információnyújtás az intézményi társulás településein élő fogyatékos személyek
és hozzátartozóik részére nyújtott szolgáltatás, melyet személyesen munkanapokon a Térségi
Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. alatti helységében, vagy
telefonon a 06-66/386-991-es telefonszámon vehetnek igénybe ügyfeleink. Szükség szerint
ügyintézést, tanácsadást végez például: fogyatékossági támogatás, pénzbeli, természetbeni
szociális ellátások igénylésénél, gyógyászati segédeszköz beszerzésénél.
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4.8 Személyi feltételek
•

1 fő támogatószolgálat vezető

•

2 fő személyi segítő

•

1 fő gépkocsivezető

felsőfokú szociális alapvégzettség és
támogató szolgálat-vezető képzés
szakirányú szakmai képzettség és
személyi segítő képesítés
gépkocsi vezetői engedély és
személyszállító képzés

A támogató szolgálat munkatársai együttműködnek a házi segítségnyújtást végzőkkel.
Helyettesítés vonatkozásban az intézményvezető engedélyével és hozzájárulásával a házi
segítségnyújtásból a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező gondozókat időlegesen át
lehet irányítani személyi segítő munkakörbe. A támogató szolgálat személyi segítői is
kötelezhetők a nem fogyatékos személyek házi gondozásában való közreműködésre.

4.9 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A személyi segítő által az ellátott egészségi állapotának ellenőrzéséhez használt tárgyi
eszközök bővítése. A személyi segítők közlekedését könnyítő, a közlekedési időt rövidítő
elektromos kerékpárok, mopedek beszerzésével az ellátó személyek terhei csökkennének.
Az elöregedett, sokat használt gépkocsi cseréje által a szállító szolgáltatás bővíthető,
biztonságosabban ellátható lenne.
4.9.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az ellátottak vonatkozásában a magas színvonalú ellátás eredményeképpen megváltozik
életminőségük, kitágul a mozgásterük, közösségi életet élhetnek. Elkerülhetővé válik az
izoláció, a további súlyos betegségek kialakulása. Megvalósulhat társadalmi integrációjuk,
beilleszkedésük. Nő a társadalmi életben való részvétel és ezáltal az egészséges emberek
életmódjához hasonló életvitel lehetősége. Nem csak az egyedül élőknek segítség, hanem a
családok életvitelét is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen a segítő kapcsolatban megvalósuló
mentális támogatás az ellátottnak és a családnak is támaszt nyújt.
Az ellátó-rendszer tagjaként e szolgáltatás a térségben segíti a fogyatékkal élők önálló
életvitelének megőrzését, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi
programokhoz való eljutást, növelve ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak
számára biztosítja a munkába állás esélyének lehetőségét. A lakókörnyezetben történő
ellátásukkal megelőzhető a bentlakásos intézményekbe kerülés, mely az ellátott, és az ellátórendszer szempontjából is pozitív hatással bír.
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5. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
5.1 A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
A tanyagondnoki szolgáltatás a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya személyes gondoskodás nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének
tagjaként látja el feladatát Gyomaendrőd 001-es 002-es tanya körzetében.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők,
fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
¾ Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők
szükségleteinek kielégítésében.
¾ Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket.
¾ Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő
felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás,
egyéb a háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák.
¾ Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd
házhozszállításában
¾ Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
¾ Tanyagondnok feladata a szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek
intézésének segítése, a területen élők közösségi rendezvényeinek szervezésében,
bonyolításában való részvétel
¾ Gyermekek, idősek szállítása intézményekbe

5.2 Ellátottak köre a tanyakörzetben lakók szükségletei, a településrész főbb jellemzői
A 001,002 tanyagondnoki körzetben nagy számban élnek, többnyire egyedül álló idős
személyek. Jellemző a lakosság összetételére továbbá, hogy nagy számban települnek ide
sokgyermekes, halmozottan szociális hátrányokkal küzdő családok, az általuk elérhetőbb
olcsó ingatlanárak miatt.
Az itt élők jövedelmi viszonyaira általánosan jellemző, hogy többnyire alacsony –
mezőgazdasási munkából származó-, nyugdíjakból, illetve transzfer jövedelmekből élnek.
A jövedelmi viszonyok illetve a várostól való távolság jelentősen behatárolják az itt élők
részére a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, a fogyasztás szabadságát, mivel a
településrészen kevés szolgáltató van jelen.
A településrészen a tömegközlekedési eszközök közül az autóbusz van jelen, melynek járatai
gyérek. Mind az idősek, mind az aktívkorú, gyermekeket nevelő családoknak nehézséget
jelent a városba való bejutás. Van ugyan kerékpár út, azonban az idősek többsége már nem
használ kerékpárt közlekedési eszközként. Az autóbuszok menetrendjéhez való
alkalmazkodás megnehezíti akár az ügyintézést, akár a szolgáltatások igénybevételét.
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Az orvosi rendelés hiánya miatt az egészségügyi alap és járóbeteg szakellátásért a városba
kell utaznia az itt élőknek, mely szintén akadályokba ütközik a tömegközlekedési eszközök
járatainak gyérsége miatt.
Ezen túlmenően az iskolás gyermekek számára a buszhoz való alkalmazkodás lehetetlenné
teszi a különböző iskolán kívüli képzéseken való részvételt.
A településrészen lakók esélyegyenlőségének növelése érdekében, a tanyagondnoki
szolgáltatás által az előzőekben említett hátrányok csökkenthetővé válnak, ami életminőség
javulást is eredményez.
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Humánsegítő Szolgálat által kezdeményezett „ téli
szomszédolás” címmel jelzett programban a jelzőrendszer tagjaként részt vesz a téli időjárás
miatt a tanyákon élő fokozott veszélyhelyzetben lévők felkutatásában, szükség esetén a
krízishelyzet azonnali kezelésében, a tüzelő berendezések és tüzelő házhozszállításában.
5.3 A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége

A tanyagondnoki szolgáltatás intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai
egységként működve. E feladatkörünkben segítjük a külterületen és tanyán élők alapvető
szükségleteinek kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása által, továbbá
közreműködünk az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésében.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az
1993.évi III.,Szociális tv., illetve annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján szervezzük.
Ennek megfelelően a szolgálat közreműködik a körzetben élők étkeztetésben.
Az étkeztetésben való közreműködés magában foglalja a körzetben működő óvoda, illetve
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben ellátottak részére az intézménybe
történő étel szállítását, valamint az étkeztetésben részesülő idősek részére az ebéd házhoz
szállítását.
Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők
szükségleteinek kielégítésében. Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb
beszerzéseket. Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően
mindazon tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő
felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a
háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák.
5.3.1 Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
A külterületen élő járóbeteg, egyének, kismamák, csecsemők, kisgyermekek családorvoshoz,
szakorvoshoz, szűrővizsgálatokra, gyógyszertárba, szállítása. Gyógyszerfelíratás,
gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés.
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A szállítási feladatokat a területen élők mindenkori szükségleteinek megfelelően látja el
tanyagondnok úgy, hogy alkalmazkodik az orvosok rendelési idejéhez, a betegek számára
előírt időpontokhoz és a gyógyszertárak nyitvatartási idejéhez.
A tanyagondnok a betegek szállításakor kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi és
szakápolói kíséretet igénylő betegszállítást nem helyettesítheti.
A tanyagondnokok a biztonságos ellátás érdekében rendelkeznek alapvető elsősegély nyújtási
ismeretekkel.
Ezen túlmenően feladatkörébe tartozik a család, csecsemő és kisgyermek védelmet ellátó
védőnők, valamint a családsegítő szolgálat munkatársainak szállítása.
A tanyagondnok egyéb szállítási feladatai körében igény szerint, a helyi szociális rendeletben
foglalt térítés ellenében ellátja a lakosság kórházba – kontrollvizsgálatokra, látogatás
céljából -, a város közigazgatási határán kívül történő szállítását is.
5.3.2 Szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi
rendezvényekre történő szállítás
A tanyagondnok feladatkörébe tartozik, tájékoztatás, információk nyújtása a körzet
lakosainak a háziorvosi, szakorvosi rendelések időpontjáról, gyógyszertárak nyitvatartási
idejéről, önkormányzat ügyfélfogadási rendjéről, elérhető szolgáltatásokról, pénzbeli és
természetbeni juttatásokról, azok igénybe vételének feltételeiről. Alapvető emberi
szükségletek kielégítését lehetővé tevő akciókról. (élelmiszer, ruha, stb.)
Információk közvetítése a kulturális, sport, szórakoztató rendezvényekről, az azokra való
eljutás megszervezése.
A tanyagondnok ügyintézési feladatai közé tartozik napi rendszerességgel a hivatali ügyek
intézésében való segítségnyújtás, postai szolgáltatások elintézése. A szolgáltatást igénybe
vevő megbízása alapján önállóan intézi a tanyagondnok a szolgáltatáskörébe tartozó ügyeket
illetve elkíséri a szolgáltatást igénybe vevőt az adott hivatali helyre.
5.3.3 Gyermekek szállítása
A körzetben élő családok óvodás és iskolás korú gyermekeinek oktatási intézménybe való
szállítása.
A tanyagondnok napi szállítási feladatai körében ellátja a körzetben működő óvodába a
kisgyermekek be és haza szállítását, az óvodai csoportok részéről felmerülő szállítási igények
kielégítését ( városi rendezvényekre, kirándulásokra, uszodába, stb. történő szállítás).
A körzetben elő, de a városi oktatási intézményekbe járó gyermekek be illetve haza
szállítását.
Az oktatási intézményekbe való gyermek szállítás elsődlegesen azon igények kielégítését
célozza, ahol a gyermekek a napirend, oktatási, szakköri foglalkozások időpontjai miatt a
tömegközlekedési eszközt nem tudják igénybe venni.
A csecsemőket és kisgyermekeket nevelő szülők és gyermekeik kötelező státuszvizsgálatra,
illetve szűrővizsgálatokra való szállítását.
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájutás
elősegítése.
A tanyagondnok tagja a gyermekvédelmi gondoskodás jelzőrendszerének. Munkája során a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó problémákat jelzi a területileg illetékes
családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatást végző intézménynek.
5.3.4 Idősek szállítása
A külterületen idősek klubja működik 40 férőhellyel. Az ellátottak 1/3-a 80 év feletti idős
személy. A klubtól távol lakó idős embereknek ízületi betegségeik, az időskori kopások miatt
nehézségekbe ütközik a mindennapi bejárás, ezért ritkábban látogatják a közösséget. A
tanyagondnoki gépjármű az idős klubtagokat naponta beszállítja a klubba, lehetővé téve ezzel
a közösség élményét, kapcsolataik fenntartását, ami által preventív hatás érhető el az időskori
izolálódás tekintetében.
Ezen túlmenően lehetővé tesszük, hogy az idős ember a tanyagondnok segítségével autonóm
módon maga végezze bevásárlásait, szabadon választhasson a fogyasztási cikkek széles
palettájáról.
A pénzkezelés vonatkozásában a tanyagondnok a bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, postai
csekkek befizetése kapcsán átvételi elismervény fejében vesz át készpénzt a szociális
alapszolgáltatást igénybevevőtől és az elszámolásnál aláírásával igazolja az elszámolás
megtörténtét.
5.4 A szolgálat személyi feltételei
A tanyagondnoki szolgálat munkáját körzetenként egy fő tanyagondnok végzi. Mindkét
tanyagondnok rendelkezik a speciális képesítéssel, mely a feladat ellátáshoz a jogszabály
előír. A feladatot ellátó munkavállaló, tevékenységét közvetlenül a szociális szervező szakmai
irányításával végzi. A munkáltatói jogkört a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményvezetője gyakorolja. Feladatait a hét öt napján 40 órás munkarendben látja el.
Távolléte esetén az intézményvezető által a helyettesítéssel megbízott személy helyettesítheti.
5.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A tanyagondnoki szolgáltatás rugalmas munkaidőben történő ellátása lehetővé tenné, hogy a
tanyákon élők részére a jelenleg meghatározott időkereten túli időpontokban is elérhető
legyen a tanyagondnok segítsége. A szolgáltatást ki szeretnénk terjeszteni a házak külső
környezetének rendben tartásában való közreműködésre is, melyhez megfelelő eszközök,
szerszámok szükségesek ( fűnyíró, kasza, szerszámok, stb.)
5.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A tanyákon élőknek, főleg az idősebb korosztálynak az ellátás eredményeképpen
megváltozik az életminősége, tágul a mozgástere, lehetőségük adódik a közösségi életre.
Elkerülhetővé válik az elmagányosodás, nő a biztonság érzet. Elkerülhető, hogy a külterületen
élők leszakadása a városi lakosoktól. Nő a társadalmi életben való részvétel lehetősége. Nem
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csak az egyedül élőknek segítség a tanyagondnoki szolgáltatás, hanem a többnyire hátránnyal
küzdő családok életvitelét is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen a segítő kapcsolatban
megvalósuló közvetlen interaktív kapcsolat révén az információk átadása folyamatos. A
szolgáltatások elérése a közlekedési nehézségek miatt nem ütközik akadályokba.
Az ellátó-rendszer tagjaként a tanyagondnoki szolgáltatás a térségben élőket segíti önálló
életvitelükben, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi programokhoz való
eljutásban, növelve ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak vonatkozásában növeli
az esélyt a munkaerőpiacon való eredményes részvételben. Az idős személyek
lakókörnyezetben történő ellátásával elkerülhető,vagy kitolható a bentlakásos intézményekbe
kerülés időpontja.

Gyomaendrőd, 2011. december 30.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre pályázati
kiírás
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben, az intézmény
vezetésével határozott időre megbízott Mraucsik Lajosné magasabb vezető megbízatása 2012. május 31. napján
lejár.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése kimondja „ A magasabb vezetői,
valamint vezető megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.”
Fentiek alapján szükséges a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyének meghirdetése. A
pályázati kiírás feltételeit az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint ennek végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet 1/A. § szabályozza. Az e jogszabályi feltételeknek megfelelő pályázati kiírást a határozati
javaslat tartalmazza, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ennek megfelelően, írjon ki pályázatot az
intézményvezetői állás betöltésére.

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

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat
kiírását a döntési javaslatnak megfelelően.

Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Csárdaszállás Hunya intézmény vezetői állás betöltésére a következő pályázatot írja ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya
(5500 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú szakképzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet.
A Pályázathoz csatolni kell:
- képesítést igazoló okiratok másolatát,
- szakmai életrajz,
- erkölcsi bizonyítvány,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.
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A megbízás időtartama: 5 év
Az álláshely betölthető: 2012. június 1. napjától.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Gyomaendrőd Város Polgármestere részére kell benyújtani (5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér l.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információkról érdeklődni lehet Várfi András polgármesternél Tel: 06/66/386122 /131mellék.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
2012. évi közművelődési programtervéről
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szonda István a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (Röviden: KKTSZI)
intézményvezetője elkészítette az intézmény 2012. évi közművelődési munkatervét, melyben felvázolta az időszaki
tárlatok - kiállítások, emléktábla elhelyezési, könyvkiadási elképzeléseket, melyek szervesen kapcsolódnának
Gyomaendrőd megalakulásának 30. évfordulós rendezvényéhez valamint a Gyomaendrődiek Világtalálkozójának
megrendezéséhez.
A 2012. évi közművelődési programterv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Az intézményvezető kéri, hogy a közművelődési programsorozat megvalósítása érdekében a Tisztelt Képviselőtestület a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítésekor szíveskedjen támogatást biztosítani.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékozatató a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2012. évi közművelődési
programtervéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete megismerte a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény éves közművelődési programtervét és a 2012. évi költségvetés összeállításakor
figyelembe veszi a programterv költségvetésbe való beépítési lehetőségét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kner Nyomdaipari Múzeum 2012-es évi önkormányzati támogatása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 29//2010 (I.28.) számú Kt. határozatával támogatta a Kner Nyomdaipari
Múzeum nyitva tartását a 2010. május 1. és október 1. közötti időszak csütörtöki és pénteki napjain. 2011. évben a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II. 17.) önkormányzati rendelet
tartalékok címszó alatt került betervezésre 733 E Ft támogatás, mely a vállalkozói szerződés megkötését illetve a
leszámlázást követően kifizetésre került: 2011. május 19-én. A 2011-ben a Kner Nyomdaipari Múzeumot 1572 fő
tekintette meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2012-ben ismét támogatni kívánja a felmerülő
nyitvatartási költségeket a tavalyi évekhez hasonlóan, naponta 16.650 Ft összeggel. A támogatni kívánt időszak a
2012. május 1. és október 1. közé eső turista szezon csütörtöki és pénteki napjai.
2012.
május
3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31,
június
1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29,
július
5-6, 12-13, 19-20, 26-27,
augusztus
2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31,
szeptember
6-7, 13-14, 20-21, 27-28,
Ez összesen 44 nap, mely a tavalyi támogatással megegyező mértékben (16.650 Ft/ nap) a 2012-es évben 732. 600
Ft támogatást jelentene.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Kner
Nyomdaipari Múzeum 2012.évi támogatását a döntési javaslat
alapján.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"A Kner Nyomdaipari Múzeum 2012-es évi önkormányzati támogatása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja a Kner Nyomdaipari Múzeum 2012.
évi nyitva tartását, az alábbiak szerint:
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A támogatni kívánt időszak a 2012. május 1. és október 1. közé eső turista szezon csütörtöki és pénteki napjai.
2012.
május
június
július
augusztus
szeptember

3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31,
1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29,
5-6, 12-13, 19-20, 26-27,
2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31,
6-7, 13-14, 20-21, 27-28,

Ez összesen 44 nap, mely a tavalyi támogatással megegyező mértékben (16.650 Ft/ nap) a 2012-es évben 732. 600
Ft támogatást jelent.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a 2012-es
évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2012. évi finanszírozási kérelem az IKSZT működtetésére
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány mint IKSZT címbirtokos szervezet az idei évtől biztosítja az
Öregszőlőben épült Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szolgáltatásait.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 371/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozatával támogatta az Alapítvány IKSZT
kialakítására vonatkozó pályázatának benyújtását, majd a 2011. május 26-iki képviselő-testületi ülésen összefoglaló
tájékoztatást adtunk az építési beruházásról. Az építési beruházás elkészültével a 656/2011. (XI. 29.) Gye. Kt.
határozatban foglalt felhatalmazás birtokában Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány megállapodásba foglalta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésére vonatkozó
feltételeket, vállalásokat.
Az alapítvány az építési és egyéb eszközbeszerzési kiadások mellett működési kiadásokra is nyert pályázati
támogatást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA keretén belül, az első működési évben ennek
összege 2 724 150 Ft. A támogatással személyi jellegű ráfordításokat lehet elszámolni (pl. munkabér, járulékok,
helyi és helyközi utazási költségtérítés, étkezési költségtérítés, stb.) Az ezen felül jelentkező működési költségek
finanszírozására egyelőre nem rendelkezünk támogatással, annak finanszírozásának biztosítását az
önkormányzattól kéri a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány.
Az IKSZT működtetésével kapcsolatban az alábbi kiadásokkal számolhatunk éves szinten:

számításba vett befolyásoló tényezők
személyi juttatások, illetve munkaadókat
terhelő járulék 2012. évre

1 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló, és 1
fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló részére

fűtési és főzési célú földgázfelhasználás,
villamosenergia-felhasználás világításra,
az IKSZT épületének várható éves ivóvízhasználati melegvíz előállításra, számítógépek
és energiafelhasználása
üzemeltetésére, ivóvíz felhasználás és
szennyvíz kihordás

becsült
bruttó
összege
(Ft)
2 724
150,938 934,-

szolgáltatói díjak

telefon (fax), internet (Közháló végpont),
televízió előfizetési díja, szemétszállítási díj

300 000,-

az épület riasztórendszerének kiépítése

vezeték nélküli rendszer kiépítése, felügyeleti
előfizetési díj 12 hónapra

408 813,-

5 csomag 500 lapos (80g/m2) A/4-es fehér
papír, színes A/4-es papírok (500 db lap),
irodaszerek, írószerek, nyomtatópartonok írószerkészlet, irodaszerkészlet (ceruzatartó,
beszerzése
szemetes, stb.), színes nyomtatópatron
(Samsung színes lézernyomtatóhoz) egy
alkalommal történő cseréhez, stb.

60 000,-

3 db lábtörlő, partfis, lapát, seprű, felmosó-szett,
lábtörlő, takarítószerek, takarítóeszközök, porszívó, törlőruhák, üvegtisztító, 2 db
fürdőszobai felszerelések
szemetes, 3 db folyékony szappan, 4 db
kéztörlő, egy db 120 literes kukaedény

65 700,-

konyhai felszerelés

1 db hűtőszekrény (~125-180 literes), 6
személyes pohárkészlet, tányérkészlet,
evőeszközkészlet, 2 db vágódeszka, 1 db
csepegtető, 3 db konyharuha
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90 000,-

tűzvédelmi terv készítése

működtetéshez szükséges tűzvédelmi terv
készítése, 2 db poroltó beszerzése

40 000,-

könyvelési feladatok

személyi jellegű juttatások és a programok
megvalósításával keletkezett számlák
könyvelése, APEH jelentések elkészítése,
benyújtása, stb.

300 000,-

egyéb költségek: a számítógépek
működtetéséhez, hálózat kiépítéséhez
szükséges kapcsolók,
kapcsolószekrények beszerzése,
beszerelése, programok
megvalósításához kapcsolódó költségek

létra, hálózati elosztó szekrény, fotókidolgozás,
anyagok, kellékek megvásárlása kézműves
foglalkozáshoz, előadók tiszteletdíjának vagy
utiköltségének finanszírozása, stb.

1 522
403,-

A tervezett kiadások tehát az alábbiak szerint alakulnak:
éves szinten bruttó 6 000 000,- Ft kiadással számolhatunk az IKSZT kezdeti működtetéséhez szükséges,
nem támogatott eszközbeszerzés, szolgáltatással kapcsolatos programok megvalósítása során;
ebből 2 724 150 Ft személyi jellegű ráfordításokra elszámolható költség, amit 2012-ben 3 részletben
(alkalommal) igényelhetünk az MVH-tól, ezért ennek az összegnek az előfinanszírozását kérelmezi az
alapítvány;
saját erőből finanszírozandó költségként jelentkezik tehát bruttó 3 725 850,- Ft tervezett kiadás, amelynek a
fedezetét az önkormányzattól kéri biztosítani a Rózsahegyi Alapítvány.
Az IKSZT üzemeltetése során az alábbi bevételekkel tervezhetünk, amelyek realizálása bizonytalan:
IKSZT üzlethelyiségének kiadásából származó bérleti díj;
az IKSZT-k programkínálatának megvalósítására kiírandó pályázati lehetőségeken támogatás igénylése;
az Alapítvány egyéni támogatóitól származó felajánlások és SZJA 1%-ának felajánlása.
A 2008. évi pályázatban az IKSZT egy évi működtetésére 8 000 000,- Ft becsült költséggel számoltunk, jelen
finanszírozási kérelem szerint 6 000 000,- Ft az első évi becsült működési költség.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"2012. évi finanszírozási kérelem az IKSZT működtetésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az öregszőlői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
2012. évre tervezett 2 724 150,- Ft személyi jellegű kiadásait előfinanszírozza a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Közhasznú Alapítvány részére, amelyet támogatásként igényel az MVH-tól.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IKSZT első működési évére tervezett bruttó 3 725
850,- Ft kiadásaira forrást biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. kérelme tagi kölcsön befizetésére
Dobó Anita
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. ügyvezetése 2011. augusztusában a csatlakozási nyilatkozat kapcsán
tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2011. december 31-ét követően LEADER Helyi akciócsoport (HACS)
címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, és kérte önkormányzatunkat, hogy legyünk alapító tagjai a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek. További együttműködési szándékunkról az 501/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt.
határozat szerint biztosítottuk a társaság ügyvezetését.
A működő nonprofit Kft. területén szerveződő Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) alakuló Közgyűlését 2011. szeptember 12-én tartották, ahol az alábbi napirendi pontok tárgyalására
került sor:
az Egyesület Alapszabályának elfogadása;
az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása;
az Egyesület tagdíjának megállapítása.
Az Egyesületnek 18 települési önkormányzat tagjává vált, és a Békés Megyei Bíróság Pk.60.102/2011/4. számon
kiadott jogerős végzésével a társadalmi szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.
A LEADER Helyi Akciócsoport cím visszavonásának végső határideje időközben - a 2011. december 22-én
megjelent 140/2011. (XII.22.) VM rendelet alapján - 2012. április 30-ra módosult.
A nonprofit kft. működési támogatásának előfinanszírozására szolgáló hitelszerződése alapján a működéshez
szükséges hitel lehívására 2011. december 31-ig kerülhet sor, ezt követően pedig a még meglévő hitelállomány
törlesztése történik, azaz a társaságnak 2012. április 30-ig kell törlesztenie a fennálló 11 500 000,- Ft hitelét. Így a
Kft. hatályos szerződései és megállapodása értelmében a kötelezettségei továbbra is fennállnak, de forrás
hiányában az előfinanszírozás feladatát nem képes önállóan ellátni.
A fő cél továbbra is az, hogy a LEADER forrásokból támogatható tevékenységek meghatározása és elosztása
helyben történjen meg. A még rendelkezésre álló mintegy 250 millió Ft összegű fejlesztési forrás feletti rendelkezési
jog, valamint a további 650 millió Ft támogatás döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatában való részvétel
érdekében a rendszer működtetése szükséges, ehhez pedig a működési támogatások előfinanszírozása
elengedhetetlen.
A fentiek alapján a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult tagönkormányzatai képviselőtestületéhez, hogy a társaság, valamint az Egyesület munkájához szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása
érdekében vállaljon részt a működési forrás kölcsöként történő biztosításában.
A kamatmentes működési támogatás összegét az önkormányzatok anyagi lehetőségeit figyelembe vevő
lakosságarányos, sávos rendszer szerint határozta meg a munkaszervezet, amely az előterjesztés mellékletében
látható. A Gyomaendrőd Város Önkormányzatára jutó kölcsönösszeg 3 200 000,- Ft. Az önkormányzat által
folyósított kölcsön visszafizetését egy összegben, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemre teljesített kifizetést
követően 2014. június 30-ig vállalja a Körösök Völgye akciócsoport Nonprofit Kft.
A kölcsönösszeget a társaság kizárólag működési feltételeinek, pénzügyi likviditásának biztosítására fordítja. A
működés finanszírozására az átmeneti időszak végéig, 2012. április 30-ig van szükség, majd ezt követően a
nonprofit Kft. mint az Egyesület tagja biztosítja annak előfinanszírozását a zavartalan működés érdekében. 2012.
május 1-től az Egyesület LEADER HACS címbirtokosként folytathatja a jelenleg folyamatban lévő források
kihelyezését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és döntésének határozat formájában történő
meghozatalára.
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Döntési javaslat
"Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. kérelme tagi kölcsön befizetésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállal részt a Körösök Völgye Akciócsoport
Nonprofit Kft. működési forrásaihoz szükséges kölcsön biztosításában, mert nem áll rendelkezésre forrás az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dobó Anita
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormának Képviselő-testülete a 2011. decemberi testületi ülést követően megküldte a Kner
Imre és Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból
(továbbiakban: Társulás) való kiválással kapcsolatos fenntartói nyilatkozatát illetve a fenntartó által elfogadott
pénzügyi kimutatást a 2009-2010. évre fogadott és az intézménynek átadott szakképzési támogatási összegekről.
2011. december 20. napján a Társulási Tanács ülésén
- a 40/2011. ( XII.20.) számú határozat alapján jóváhagyta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. január
1-től kilép a Társulásból,
- a 39/2011. (XII.20.) számú határozat alapján felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Társulási
Megállapodás 5. számú módosítását terjesszék a Testületek elé jóváhagyásra. A határozatok és a Társulási
Megállapodás 5. számú módosítása az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

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

A Bizottság javaosolja a képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás 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 a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás Társulási Tanácsa által - a 39/2011. (XII.20.) számon elfogadott Társulási Megállapodás 5. számú
módosítását, melyben Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagsága törlésre került.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Liget Fürdő Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készült könyvszakértői
jelentés
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. októberi ülésén döntött arról, hogy a Liget Fürdő Kft. 2010. évi
gazdálkodását igazságügyi könyvszakértővel felülvizsgáltatja. A feladattal Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kovács Mihály könyvszakértőt bízta meg, aki 2011. december 15-ére elkészítette jelentését. A szakértői jelentés az
előterjesztés mellékletét képezi.
A jelentéshez kapcsolódóan a könyvszakértő felé az alábbi kérdéseket intéztük:
A jelentés 3. oldalán lévő táblázatban szereplő követelések összege nagyon magas, 2011.09.30-án 47.299 E
Ft. Ez milyen tételekből tevődik össze?
A jelentés 4. oldalán lévő táblázatban a személyi jellegű ráfordítások összege 2011. 09.30-án 44.341 E Ft, év
végéig milyen összeg várható? Ez a teljesítés magasnak tűnik, hiszen már létszámintézkedés is történt.
Esetleg a munkaviszony megszűntetéséhez kapcsolódó kifizetések jelennek meg pluszban?
Ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, miszerint 4 fő (vezető) leépítése történt meg a vizsgált időszakban.
Mikor? 2010. évben az átlagos állományi létszám 24,1 fő volt, 2011.09.30-án 30 fő (24+6 fő
közfoglalkoztatott). Bérben az előző évhez képest várható megtakarítás? A 4 fő vezető leépítésének jelentős
bérkiadás csökkentő hatása kell, hogy legyen. Ez mikor fog jelentkezni és milyen összegben?
A jelentés 11. oldalán mutatja be a kötelezettségek alakulását. Van-e információja arra vonatkozóan, hogy
milyen tételek alkotják a szállítói tartozást és az egyéb rövid lejáratú kötelezettséget 2011. (gondolom 09.30án) (nagyon magas – 77.769 E Ft - az itt meghatározott összeg)?
Valószínű, hogy a következő kérdésre nem Ön tudja megadni a választ, de mégis feltenném, bízva abban,
hogy a vizsgálat során ezzel kapcsolatban jutott valamilyen információhoz. Kérdésem: a jelentés 8. oldalán
olvashatjuk, hogy 2011.08.31-éig a gyógyászat árbevétele mindössze 21.079 E Ft. Várható-e, és ha igen,
akkor milyen mértékű bevételkiesés az előző évhez képest? Mi a magyarázata?
A kérdésekre az alábbi válasz érkezett:
Kérdéseire a rendelkezésemre álló információk alapján az alábbiak szerint tudok válaszolni, azzal, hogy mint Ön
előtt is ismert a szakértői vizsgálatnak a Kft gazdálkodásának főbb folyamataira, a vezetőváltásokkal összefüggő
átadás-átvételi eljárásokra és a Felügyelő Bizottság és a Testület elé került anyagok dokumentációs
alátámasztására kellett kiterjednie.
Ehhez kapcsolódóan természetesen a rendelkezésemre bocsájtott mérleg, beszámolók, 2011.08.31-ei főkönyvi
kivonat, és egyéb kapcsolódó dokumentumok alapján a feltett kérdések sorrendjében az alábbi kiegészítéseket
teszem.
A Liget Fürdő Kft követeléseit a szakértői anyagban a Kft által rendelkezésemre bocsájtott 2011. december
05-én kelt, és 2011. szeptember 30-ai fordulónappal készített előzetes beszámoló mérlegadatai alapján
szerepeltetem. Az utólagosan kapott információk szerint a követelésként kimutatott összeg egy része az
akkori időpontban még nem rendezett - döntően adóelszámolással összefüggő - 46-os főkönyvi
számlacsoportba tartozó alszámlák össze nem vezetett adataiból került automatikusan a könyvelőiroda
részéről a mérlegbe beírásra, mely így csak az adókötelezettségek pénzügyi teljesítését tartalmazza. Ezen
túlmenően követelések között szerepel 13.484 e Ft összegben áruszállításból, szolgáltatásból származó
tételek. Véleményem szerint elvárható lett volna, hogy a könyvelő iroda a kért adatszolgáltatás teljesítése
előtt ezeket a rendezetlen tételeket megfelelően besorolja. Ennek hiányában a mérlegadatok
következtetések levonására teljes körűen nem alkalmasak, a szakértői vizsgálat az adatszolgáltatás
időpontjában csak az akkor rendelkezésre bocsájtott információkra támaszkodhatott.
A személyi jellegű ráfordítások adatai 2008-2010. évekre vonatkozóan a közzétett év végi beszámoló, a
2011.09.30-ai előzetes adat pedig az 1. pontban már említett beszámoló alapján került kimutatásra. Tény,
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hogy a kimutatott személyi jellegű ráfordítások összegszerűen nem utalnak 2011. évben megtakarításra, ami
egyrészt azzal függ össze, hogy a szakértői anyagban hivatkozott vezetői létszám csökkentésre 2011. III.
negyedévben került sor oly módon, hogy ebből 2 fő - nem vezetői munkakörben - továbbra is a Kft
állományában maradt, másrészt pedig azzal az ügyvezetői intézkedéssel, melynek keretében az
alkalmazásban állók bérkorrekcióban részesültek. A személyi jellegű ráfordítások megítélésének
nagyságrendjénél azt is célszerű figyelembe venni, hogy a 6 fő közfoglalkoztatott bérköltsége - a számviteli
szabályoknak megfelelően - teljes egészében a személyi kiadások között van kimutatva, ugyanakkor az e
foglalkoztatotti körhöz kapcsolódó támogatás összege az egyéb bevételek között szerepel.
A szakértői anyagban kimutatott kötelezettségek összege ugyancsak az 1. pontban hivatkozott előzetes
beszámoló adatai alapján kerültek rögzítésre, természetesen 2011.09.30-ai állapot szerint. A kimutatott
77.769 e Ft rövid lejáratú kötelezettség részben az 1. pontban említett adókötelezettségek előírását
tartalmazza, továbbá a jelentésben már bemutatott szállítói kötelezettségeket 39.417 e Ft, és az
önkormányzattól kapott rövid lejáratú kölcsönt 12.500 e Ft összegben.

A Liget Fürdő Kft gyógyászati árbevételei a 2011. évi 08. 31-ei főkönyvi kivonat alapján valóban csökkenő
irányt mutatnak. Tájékozódásom szerint ez a következőkkel függ össze:
2011. évre vonatkozóan nem emelték a gyógyászati szolgáltatások igénybevételének díjtételeit
A betegirányító rendszer ugyan rendezett körülményeket teremt a szolgáltatási lehetőségek
igénybevételeit illetően, de egyben a Liget Fürdő esetében visszafogta a vendégek számát.
Kérdéseinket a Liget Fürdő Kft. részére is megküldtük és az alábbi válaszokat kaptuk:
2011. április 30.-ig 6 fő vezető beosztású dolgozó volt a fürdő alkalmazásában.
- ügyvezető
- értékesítési vezető
- logisztikai vezető
- gyógyászati vezető
- műszaki vezető
- biztonság technikai vezető
Az ügyvezető váltás után a gyógyászati vezető: Szabados Krisztina (mivel felmondani nem lehet neki)
munkavédelmi és tűzvédelmi faladattal lett megbízva, napi 6 órában). Az ő bére: 1.753.701 Ft + 499.804 Ft járulék.
Ez az összeg 2010. évben még nem merült fel, mivel 2011. március 05.-én lett újra állományba helyezve.
1 fő logisztikai vezető fizikai munkakörbe lett áthelyezve, mint segéd gépész. Munkabére változatlanul megmaradt.
A biztonságtechnikai vezető vállalkozóként végezte a feladatát.
A bért és járulékot érintő csökkenés az értékesítési vezető és a műszaki vezető bére és járuléka.
A 6 fő támogatott (2 rehabos alkalmazott) összes bére 3.650.158 Ft, járuléka 526.264 Ft, ebből a támogatott összeg
2.127.882 Ft, mely az egyéb bevételnél jelentkezik.
A bér korrekció végrehajtása az egy kulcsos szja adó miatt természetesen bértömeg növekedéssel járt, de ezt meg
kellett lépni ahhoz, hogy 2 évre ne zárják ki a Fürdőt a pályázati lehetőségekből.
Gyógyászat:
A gyógyászati árbevétel szeptember 30.-ig összesen n:25.803.006 Ft. Év végéig még várható gyógyászati bevétel,
mely az önrészt és az MEP támogatást is tartalmazza, kivéve a medencefürdő használatát 5.475.902 Ft.
A kiesés egyértelműen a betegirányító rendszer kötelező bevezetésével magyarázható, az első félévben
nehézkesen történt a betegek fogadása és időpontok biztosítása (hétvégeken nem lehetett időpontot kérni), emiatt
több, elsősorban vidéki beteget vesztett a fürdő. Miután ezen sikerült változtatni, rugalmasabbá tenni a betegek
fogadását, ismételten többen vették igénybe a Fürdő gyógyászati szolgáltatásait, de azt a 4 hónapos kiesést már
2011. évben nem lehetett pótolni.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a könyvszakértői jelentés
elfogadását.
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Döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készült könyvszakértői jelentés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdálkodásáról
készített igazságügyi könyvszakértői jelentést elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Szakértői Jelentés
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft gazdálkodásának
vizsgálatáról

Készítette:
Kovács Mihály
Igazságügyi Könyvszakértő
Igazságügyi Szakértői Igazolvány Száma: 4972

Békéscsaba, 2011. december 15.
-1-

Szakértői jelentés
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft gazdálkodásának vizsgálatáról

1. Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. október 21-i ülésén a Liget Fürdő Kft
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása keretében többek között döntés született
arról, hogy:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete igazságügyi könyvszakértőt
bíz meg a Liget Fürdő Kft 2010. évi gazdálkodásának ellenőrzésével. A Képviselő-testület
megbízza a Polgármestert az intézkedések megtételére.”
Ezt követően Gyomaendrőd Város Polgármestere szakértői ajánlatokat kért be a feladat
végrehajtására. A beérkezett ajánlatok értékelését, összehasonlítását követően személyemet
bízta meg a szakértői munka elvégzésével.
A megbízás szerint:
„Az ellenőrzést során a vizsgálatot végző könyvszakértőnek be kell mutatni, hogy a
2009-es évről milyen áthúzódó kötelezettségek terhelték a 2010-es évet, továbbá ebből az
időszakból milyen feladatok terhelték a 2011-es év I. negyedévében bekövetkezett ügyvezető
váltásig a társaságot. Az ügyvezetői feladatok átadása és átvétele során ezen áthúzódó
kötelezettségek ismerhetők voltak-e? Az ügyvezetők a feladatok átadása során kellő
alapossággal jártak-e el?”
A szakértői feladat végrehajtása keretében első lépésként konzultációt, tájékozódó
megbeszélést folytattam a következő személyekkel:

· Várfi András Polgármester Úrral,
· Dr. Csorba Csaba Jegyző Úrral,
· Szilágyiné Bácsi Gabriella Osztályvezető Asszonnyal,
· Poharelec László Felügyelő-bizottság elnökével,
· Vass Ignác Úrral a Kft jelenlegi ügyvezetőjével,
· Vodova János Úrral a Kft korábbi ügyvezetőjével,
· Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló Asszonnyal,
· és a jelenlegi könyvelési feladatok ellátásával megbízott irodával.
E konzultációk és egyeztetések alapján bővült, illetve több területen pontosításra került az az
igény, mely a megrendelő, illetve a képviselői által az ügy lényegi megítélését illetően
szükséges lenne, hogy a szakértői anyag kitérjen rá.
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Így például felvetődött annak igénye, hogy a szakértői jelentés térjen ki még a következőkre:
- a Liget Fürdő Kft 2009., 2010., 2011. évi gazdálkodásáról készüljön egy összegző rész
is, mely részben a mérlegadatok elemzésén, részben pedig a Kft működési folyamatait
egy hosszabb időszakban vizsgálja
A Kft-ben foglalkoztatott alkalmazotti létszám alakulása
- a Kft működéséhez szükséges, az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott vagyon
jogi megoldási módja és az alkalmazott bérleti díj konstrukció helyes-e, illetve
vizsgálandó a bérleti díj módosításának lehetősége
- a Képviselő-testület 2011. október 21-i ülésén a Liget Fürdő Kft pénzügyi helyzetével
összefüggésben tárgyalt Felügyelő Bizottsági előterjesztéshez kapcsolódó
dokumentumoknak, egyes tételeknek a Kft könyvviteli nyilvántartásival való
egyezőségének ellenőrzése
- a könyvelői irodai szerződések ügye
- 2010. december havi és 2011. I. negyedévi gázszámlák elhúzódó rendezése
- a 2011. évi ügyvezetői váltás dokumentumokkal történő alátámasztásának
teljeskörűsége
- felvetések szerint a Liget Fürdő Kft számára előnytelen közmű szerződések kérdése
- a 2011. április 30-tól megbízott ügyvezetés eddig megtett intézkedéseinek minősítése
A megbízás és a fentiekben körülírt feladatbővítést, illetve pontosítást követően végeztem el a
szakértői vizsgálatot, melynek összegző bemutatását az alábbiakban teszem meg.

2. Kiindulási helyzet

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma:
04-09-005983 Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.) jelenleg hatályos cégkivonat
szerint 2003. július 1-jén létesítő okirattal kezdte meg működését 3.000.000 Ft-os jegyzett
tőkével, mely jelenleg 3.100.000 Ft. A társaságban 100 %-os befolyással rendelkezik az
alapító, Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A Kft működéséhez szükséges vagyon jelentős részét az alapító önkormányzat biztosítja
bérbeadási szerződés útján, ennek értéke 1.088.000 eFt. Ezen felül a Kft saját eszközei
értékének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Adatok eFt-ban

2008

2009

2011.09.30
(Előzetes)

2010

37 336

37 375

36 266

43 583

371

384

357

357

Követelések

3 483

4 419

4 893

47 299

Pénzeszközök

3 763

1 262

8 499

3 703

176

14

2 669

3

45 129

43 454

52 684

94 945

Tárgyi eszközök
Készletek

Aktív időbeli elhatárolások
Összesen
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3. A társaság működése

A Liget Fürdő Kft tevékenységét leginkább jellemző adatokat az elmúlt időszakra
vonatkozóan az alábbi táblázatban foglaltam össze.

Adatok e Ft-ban

Ért. Nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Ebből önkormányzati támogatás
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

2008

2009

2010

2011.09.30
(Előzetes)

111 245

115 278

104 336

89 970

48 786

39 645

48 839

32 966

47 507

38 000

45 000

58 000*

101 425

104 242

91 179

74 076

46 783

55 874

47 081

44 341

2 758

3 337

2 619

1 567

11 180

12 533

15 178

414

-2 115
-21 063
-2 882
2 538
Üzemi eredmény
*Év végéig várható, döntésen alapuló összeg. Ezen túlmenően 25 millió forint összegű likviditási hitelt
is felvehet a Liget Fürdő Kft

Megállapítható, hogy a társaság nettó árbevétele az utóbbi négy évben stagnál. Ugyanúgy az
egyéb bevétek is. Változott viszont az önkormányzati támogatás az egyes években a testületi
döntések függvényében.
Az önkormányzati támogatási igény fokozatosan emelkedő nagyságrendet képvisel, ami a
város részére növekvő anyagi terhet jelent.
Az üzemi költségeken belül a 2009. évi növekedéssel szemben 2010. és 2011. években
csökkenés figyelhető meg.
A társaság gazdálkodásának eredményességét mutató üzemi eredmény a jelenleg érvényes
szabályozási keretek (önkormányzati támogatás, bérleti díj, vagyon nagysága, eszközök
korszerűsége) folyamatosan negatív előjelű, tehát a Kft veszteséges működés keretében látja
el szolgáltatásait.
A Liget Fürdő Kft jelenlegi működési helyzetéhez hozzátartozik az is, hogy a tevékenységellátás valamennyi évében az alapító jogot gyakorló Képviselő-testület elfogadta a Társaság
független könyvvizsgálója által hitelesítő záradékkal ellátott egyszerűsített éves beszámolóját,
a Felügyelőbizottság jelentését, jóváhagyta az éves támogatási összegeket.
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4. A Liget Fürdő Kft működésével összefüggő részletesebb elemzések

A szakértői jelentés ezen részében arra vonatkozóan mutatok be néhány, általam jellemzőnek
és/vagy fontosnak tartott adatsort, melyek elemzése révén információkat kaphatunk a
Társaság részletesebb működéséről. A levonható következtetések segítséget nyújthatnak az
eredményesebb működést biztosító körülmények kialakításához.

4.1 Ügyvezetői feladatok
Egy gazdasági társaság folyamatos, célratörő és eredményes működésének egyik fontos
feltétele az ügyvezető személye.
A Liget Fürdő Kft esetében a cégtől kapott információk alapján összegyűjtöttem az utóbbi
időszakra vonatkozóan az ügyvezetői feladatokat ellátók névsorát. Eszerint:
-

2006.01.01-2007.01.31
2007.02.01-2009.05.31
2009.06.01-2010.06.30
2010.07.01-2010.08.31
2010.09.01-2011.04.30
2011.04.30-

Fuska Sándor (Eredetileg megb.: 2009.12.31-ig)
Szabados Krisztina
Kovacsics Imre(Eredetileg megb.: 2014.05.31-ig)
Gurin László
Vodova János (Eredetileg megb.: 2015.06.01-ig)
Vass Ignác (Eredetileg megb.: 2012.05.31-ig)

Megállapítható, hogy a Liget Fürdő Kft ügyvezetését az utóbbi 6 évben 6 fő látta el a
Képviselő-testület döntése alapján.
A gazdasági társaságok, és így a Liget Fürdő Kft esetében sem lehet szinte évente új
vezetővel a cég működésére vonatkozóan stratégiai célokat kialakítani, azokat a testület előtt
képviselni, és végrehajtani.
Vizsgálati tapasztalataim szerint nem készült olyan hosszabb távú kitekintést szolgáló,
megvalósíthatósági tanulmány szintű számításokkal alátámasztott, testület által elfogadott
fejlesztési és működési terv, amely iránymutatásul és egyben kötelező működési irányként is
szolgált volna a cég számára.
Egy hosszabb távú fejlesztési és működési terv készítése akkor is indokolt, ha tudjuk, hogy
napjainkban folyamatosan változnak a gazdálkodás feltételrendszerei. Ez esetben is úgy a
döntést hozó, mint a végrehajtásban dolgozók számára is kell egy viszonyítási irány, amelyre
figyelemmel hozhatjuk meg az operatív döntéseket.
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Véleményem szerint elősegítené a fenti célkitűzés teljesítéséhez vezető utat annak a
gyakorlatnak az átvétele, mely szerint az érintett gazdasági társaság készítsen üzleti tervet, és
üzleti jelentést, figyelemmel a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 19. és 95
Paragrafusaiban foglaltakra. A hivatkozott törvényhely ugyan csak az éves beszámolót készítő
társaságokra írja elő kötelezően ezt a feladatot, ennek tudatában is javasolom alkalmazásának
helyi megfontolását.

4.2 Mérlegadatok, eredményesség elemzése

4.2.1

Alkalmazotti létszám, és a bérköltség alakulása

Az üzemi költségeken belül jelentős súllyal szerepelnek a személyi jellegű ráfordítások.
2008

2009

46 783
150 966
23,00

Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
Üzemi ráfordítások összesen (eFt)
Átlagos állományi létszám (fő)

55 874
163 453
26,00

2010

47 081
140 879
24,10

2011.09.30

44 341
119 984
30,00*

* ebből 6 fő közfoglalkoztatott

Személyi jellegű ráfordítások és üzemi ráfordítások alakulása

Adatok eFt-ban

200 000
150 000
100 000
50 000
0
2008

2009

2010

2011

Évek

Személyi jellegű ráfordítások

Üzemi ráfordítások összesen

2011. évi adatok szeptember 30-ai állapotig
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4.2.2. Egyéb üzemi költségek alakulása

2008

Adatok e Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összes üzemi ráfordítás

2009

2010

2011

101 425

62,55%

104 242

59,23%

91 179

58,43%

74 076

61,53%

46 783

28,85%

55 874

31,75%

47 081

30,17%

44 341

36,83%

2 758

1,70%

3 337

1,90%

2 619

1,68%

1 567

1,30%

11 180

6,90%

12 533

7,12%

15 178

9,73%

414

0,34%

162 146

100,00%

175 986

100,00%

156 057

100,00%

120 398

100,00%

Üzemi ráfordítások alakulása az évek függvényébben
120 000

Adatok eFt-ban

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2008

2009

2010

2011

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások
2011. évi adatok szeptember 30-ai állapotig
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4.2.3 A Kft bevételei
A Gyomae ndrődi Lige t Fürdő Kft üz e mi be vé te le ine k
alakulása 2008. é vtől 2011. III. ne gye dé vig

Adatok (eFT)

200000
150000
100000
50000
0
2008

2009

Ért. Nettó árbevétele

2010

Egyéb bevételek

2011

Önkormányzati támogatás

2008

2009

2010

2011.08.31

Fürdőbelépők árbevétel

54424

61192

50913

43085

Bérbeadás árbevétele

4925

4510

2870

1962

Közüzemi díjak továbbszámlázása

1435

1423

1305

805

Egyéb fürdő szolgáltatás

988

751

318

42

Gyógyászat árbevétele

35349

36659

41459

21079

Szállás árbevétele

9651

10561

7389

5833

Egyéb árbevételek

4473

182

82

24

Árbevétel összesen

111245

115278

104336

72830

A Liget Fürdő Kft nettó árbevételének megoszlása

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2008

2009

2010

2011.08.31

Fürdőbelépők árbevétel

Bérbeadás árbevétele

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Egyéb fürdő szolgáltatás

Gyógyászat árbevétele

Szállás árbevétele

Egyéb árbevételek
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4.2.4 Az üzemi tevékenység eredményessége

Gyomae ndrődi Lige t Fürdő e re dmé nyé ne k alakulása 2008 é vtől
2011.III. ne gye dé vig (e Ft/é v)
200000

Adatok (eFt)

150000
100000
50000
0
2008

2009

2010

2011

-50000
Ért. Nettó árbevétele

Üzemi ráfordítások

Üzemi eredmény

Önkormányzati támogatás összege

A fenti adatokat (4.2.1-4.2.4 pontokban) stratégiai terv, éves üzleti terv és jelentés több évre
előre rögzített önkormányzati támogatás hiányában tartalmi következtetést elváró elemzésnek
nem érdemes alávetni.
A folyamatok, a költségnagyságrendek alakulását a számadatok, illetve a grafikonok jól
mutatják, viszonyítási alap hiányában azonban csak az előző évvel lehet azokat
összehasonlítani, annak tudatában, hogy minden évben változtak a feltételek (pl.: ügyvezető
személye, önkormányzati támogatás, stb.)

Ugyanakkor több mint jelzés értékű az az információ, mely szerint 2011. évben az új
ügyvezető 4 fővel tudta csökkenteni a vezetők számát, úgy hogy közben a fürdő zavartalan
működése folyamatosan biztosítva volt, illetve van.
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5. A Kft működéséhez szükséges, az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott
vagyon jogi megoldási módja és az alkalmazott bérleti díj konstrukció helyes-e,
illetve vizsgálandó a bérleti díj módosításának lehetősége

A Liget Fürdő Kft működéséhez szükséges vagyon részben a Társaság saját vagyonaként a
mérlegben bemutatott összetételben 94.945 eFt, továbbá a tulajdonos Gyomaendrőd Városi
Önkormányzat által bérleti jogviszony keretében biztosított 1.088 milliárd Ft összegű
vagyonból tevődik össze.
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra 2004. május 7-én került aláírásra, melyben a
bérbeadó Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a bérbevevő Liget Fürdő Kft között
rögzítésre került a vagyon nagysága és összetétele, a bérleti díj összege, a bérbeadó és bérlő
jogai és kötelezettségei, a felmondási feltételek, leltározás, stb.
A bérleti szerződést aktualitás esetén azóta többször módosították.
A dokumentumokból megállapítható, hogy az önkormányzat részéről a Liget Fürdő
működtetéséhez szükséges vagyon jogilag rendezett keretek között került átadásra.
A bérleti díj-konstrukció önmagában is és a fenti szerződésből is levezetve szerves részét
képezi a bérbeadási feltételeknek.
Maga a bérleti díj, mint bérbeadási illetve költség elem tartalmát tekintve nem vitatható
eszköz, ugyanakkor annak nagyságrendjét illetően már kérdések fogalmazhatóak meg.
Ehhez kapcsolódóan elsőként az a kérdés vetődik fel, hogy módosítható-e a bérleti díj
összege.
Igen, mert az önkormányzatnak, mint a vagyon tulajdonosának van meg a vagyon feletti
rendelkezési joga (pl.: eladás, bérbeadás, gazdasági társaságba apportálás stb.), mely magában
foglalja a bérleti díj megállapításának lehetőségét is.
A kiszabott bérleti díj - teljesítés esetén - az önkormányzat bevételeként jelenik meg, míg a
Kft-nél üzemi ráfordításként az eredmény terhére kerül elszámolásra.
A jelenlegi havi bruttó 1.529.559 Ft bérleti díj éves szintre vetített összege 18.354.708 Ft.
Ezt követően a módosított összegű bérleti díj nagyságrendjének meghatározása képezheti a
mérlegelés tárgyát.
Az önkormányzat, mint bérbeadó szempontjából jogilag is fontos, hogy a bérbe adott
eszközök után képződjön valamilyen nagyságrendű bevétele. Ez a bérleti díj megállapítás
egyben a tulajdonos részéről egy befolyásoló, működési feltételt meghatározó eszköz, tehát a
tételnek, mint szabályozó elemnek véleményem szerint a továbbiakban is működnie kell.
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A megállapításra kerülő új bérleti díj összegszerű nagyságrendjének kialakításakor a
következőket javasolom figyelembe venni.
a) a bérbe adott ingatlanok nettó értéke az éves amortizáció elszámolásával folyamatosan
csökken, ilyen szempontokból is célszerű a bérleti díj összegének átgondolása,
mérséklése
b) a Liget Fürdő Kft szempontjából a nagy összegű bérleti díj konstrukció működtetése
az önkormányzat felé áfa fizetési kötelezettséggel is együtt jár, célszerű azt is
mérlegelni, hogy a Fürdő Kft áfa arányosítással összefüggő elszámolási lehetőségei
között hogyan teremthető meg a szinkron
c) A szezonális jellegű fürdő-szolgáltatási igénybevételből következően az egyes
évszakokban eltérő nagyságrendben jelentkezik a Kft árbevétele. Az önkormányzat
viszont 1/12 arányban határozza meg jelenleg a fizetési kötelezettséget.
A ciklikusan jelentkező likviditási adottság, valamint a b) pontban körülírt áfa fizetési
kötelezettségekre is tekintettel, megfontolásra ajánlok egy a forgalomhoz igazított
bérleti díj-fizetési ütemtervet.
A Kft működésével összefüggő vagyon használatba adás szabályozása a
vagyongazdálkodással összefüggő feladatok bérbeadó és bérlő közötti megosztása úgy a
szabályozás, mint a végrehajtás tekintetében összességében rendezettnek minősíthető.

6. 2009-es évről milyen áthúzódó kötelezettségek terhelték a 2010-es évet, továbbá
ebből az időszakból milyen feladatok terhelték a 2011-es év I. negyedévében
bekövetkezett ügyvezető váltásig a társaságot. Az ügyvezetői feladatok átadása és
átvétele során ezen áthúzódó kötelezettségek ismerhetők voltak-e? Az ügyvezetők
a feladatok átadása során kellő alapossággal jártak-e el?

A Liget Fürdő Kft egyszerűsített beszámolójának mérleg-adataiból az egyes üzleti évek
kötelezettségeinek záró állományát mutatja az alábbi táblázat:

2008

2009

2010

2011

Rövid lejáratú kölcsönök alapítókkal
szemben
Köt. áruszállításból (Szállítók)
Egyéb rövid lej.köt.ek

12500
4045
3483

12500
23506
8938

12500
14348
6387

12500
39418
25851

Rövid lej.köt.ek összesen

20028

44944

33235

77769
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Részleteiben a Liget Fürdő Kft korábbi ügyvezetője, Vodova János Úr és a jelenlegi
ügyvezető, Vass Ignác Úr között létrejött, 2011. április 29. napján kelt ÁTADÁS-ÁTVÉTELI
JEGYZŐKÖNYV tanúsága szerint teljes körű információ és dokumentum átadás történt a cég
működésére vonatkozóan. Ennek részét képezi többek között az a jegyzőkönyv is, mely
ugyancsak 2011. április 29-i keltezéssel készült a Polgármesteri Hivatal és Vass Ignác
ügyvezető úr között a város tulajdonát képező vagyon átadással összefüggésben.
Fentiekből megállapítható, hogy az ügyvezetői váltások esetében törekedtek a teljes körű
dokumentumokkal alátámasztott átadás-átvételi eljárások lefolytatására. Az erről szóló, és az
érintettek részéről aláírt dokumentumok a Liget Fürdő Kft-nél rendelkezésre állnak.

7. A Képviselő-testület 2011. október 21-i ülésén a Liget Fürdő Kft pénzügyi
helyzetével összefüggésben tárgyalt Felügyelő Bizottsági előterjesztéshez
kapcsolódó dokumentumoknak, egyes tételeknek a Kft könyvviteli
nyilvántartásival való egyezőségének ellenőrzése

A Képviselő-testület a fenti tárgykörű előterjesztést a Liget Fürdő Kft Felügyelő
Bizottságának a VIII./2011.(10.12) számú határozata alapján tárgyalta meg.
A testületi ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint, valamint a Felügyelő Bizottság elnökével
folytatott konzultáció során is felmerült annak igénye, hogy a szakértői vizsgálat térjen ki a
Felügyelő Bizottsági előterjesztéshez kapcsolódó dokumentumoknak, egyes tételeknek a Kft
könyvviteli nyilvántartásival való egyezőségének ellenőrzésére is.
A szakértői vizsgálat során részben helyszíni ellenőrzés, részben a cég könyvelési feladatait
ellátó könyvelő iroda által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok szúrópróbaszerű
ellenőrzése, és a Társaság könyvvizsgálójával folytatott konzultáció alapján megállapítható,
hogy a kimutatott bevételek és ráfordítások egyeznek a főkönyvi kivonattal, a kimutatott
kötelezettségek dokumentumokkal alátámasztottak, így összességében rögzíthető, hogy a
Felügyelő Bizottság a számviteli nyilvántartásokon alapuló információk alapján dolgozhatott,
illetve alakíthatta ki véleményét.
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8. A GYOMA-CONSULT Kft-vel kötött megbízási szerződés
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft és a Gyoma-Consult Kft között megbízási szerződés jött
létre 2010. július 1-jei keltezéssel, melyet a Fürdő Kft részéről Gurin László írt alá.
A megbízási szerződés a megbízott számára a könyvelési, bér - TB. és munkaügyi feladatok
teljesítésén túlmenően műszaki szaktanácsadási feladatok teljesítését is tartalmazza.
A vállalkozói díjat 580.000 Ft/hó összegben állapították meg azzal, hogy a monitoring
jelentés elkészítéséért további évente kétszeri alkalommal, alkalmanként 580.000 Ft összegű
díj illeti meg a megbízottat.
Ez a szerződés 2011. május 18-ai keltezéssel a Fürdő Kft részéről felmondásra került.
A szakértői vizsgálat során úgy a megbízó, mint a megbízott cég képviselője a megbízási
szerződésben foglaltak teljesítéséről nyilatkoztak.
A hatályos cégnyilvántartás adatai szerint a Gyoma-Consult Kft tulajdonosa egy
magányszemély, akinek nincs a Fürdő Kft-vel összeférhetetlenségi viszonya.
Tekintettel arra, hogy a korábbi felvetésekkel szemben ez a szerződés nem csak a
hagyományos könyvelési feladatok szolgáltatási szerződés keretében történő ellátásáról szól,
hanem szélesebb körű tartalommal bíró szolgáltatási kötelezettséget is meghatároz, így az
anyagi része önmagában nem minősíthető könyvelési szolgáltatási díjként.

9. 2010. december havi és 2011. I. negyedévi gázszámlák elhúzódó rendezése

A Kft korábbi ügyvezetője, Vodova János Úr és a jelenlegi ügyvezető, Vass Ignác Úr között
létrejött, 2011. április 29. napján kelt ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV tanúsága
szerint teljes körű információ és dokumentum átadás történt a cég működésére vonatkozóan.
Ennek részét képezi többek között az a jegyzőkönyv is, mely ugyancsak 2011. április 29-i
keltezéssel készült a Polgármesteri Hivatal és Vass Ignác ügyvezető úr között a város
tulajdonát képező vagyon átadással összefüggésben.
Ez utóbbi dokumentumhoz került csatolásra a szállítói állományról készített kimutatás,
melyen feltüntetésre került, hogy „Nem a főkönyvi kivonat alapján készült”. Ennek oka, hogy
a listát a Liget Fürdő Kft nyilvántartásai alapján állították össze. Tartalmát, tételeit egyik fél
sem vitatja.
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Ebben a szállítói kimutatásban szerepelnek többek között a GDF SUEZ Zrt alábbi számlái:
Ssz

Időszak

Fizetési határidő

Összeg

Leolvasás ideje

207

2010. december

2011. május 03.

3.844.751 Ft

2010.12.30

208

2011. január

2011. május 03.

2.516.662 Ft

209

2011. február

2011. május 03.

2.563.717 Ft

210

2011. március

2011. május 03.

2.003.136 Ft

A szakértői vizsgálat keretében megállapítottam, hogy a fenti számlák 2011. április 18-ai
keltezéssel kerültek kiállításra, április 20-ra érkeztek meg a Fürdő Kft-hez. Iktatás után, április
22-én kerültek átadásra a könyvelőirodának. A számlák fizetési határideje 2011. május 03.
Megállapítható, hogy az ügyvezetői munkakör átadás-átvételére a kifizetési határidő előtt
került sor, tehát helyes, hogy kötelezettségként a szállítói állományban kerültek ezek a tételek
kimutatásra a dokumentumokban.
Felmerült annak szakértői vizsgálati igénye is, hogy a 2010. decemberi gázszolgáltatásról
kiállított számlát miért nem 2010. évi költségként szerepeltetik a társaság eredménykimutatásában, ami ez estben magasabb összegű veszteséget mutatott volna.
A téma szakértői vizsgálata keretében megállapítottam, hogy a Liget Fürdő Kft e tételek
könyvelése tekintetében helyesen járt el.
A Liget Fürdő Kft beszámoló készítési időpontja tárgyévet követő március 31., ami többek azt
jelenti, hogy ezzel a határnappal kerülnek lezárásra azok a könyvelési tételek, amelyek még
érinthetik a beszámolási időszakot, jelen esetben 2010. évet.
A fentiekben leírtak szerint a kérdéses 2010. december havi gázfogyasztási számla 2011.
április 20-án érkezett meg a Társasághoz.
Ebből következően még költség elhatárolásként sem képezheti részét a 2011. március 31.
nappal lezárt beszámolási időszaknak.
Az előző pontban leírtak következtében helyesen került a jelzett tétel a szállítói állományban
kimutatásra, a későbbi (május 3.) fizetési kötelezettségek között.
A szakértői vizsgálat során tájékozódtam arról is, hogy vélhetően miért csúszott a szolgáltatás
igénybevételéről szóló számlázás.
A kapott információk szerint az akkori ügyvezető 2010.06.30-ig kötött a gázszolgáltatóval
szerződést.
2010. júliustól így nem volt számlázás, csak a nyári időszakból következő szerényebb
fogyasztás.
2010 őszén észlelve a problémát rendezték a szerződést, és ekkor érkezett meg egy nagyobb
összegű gázszámla, amire részletfizetést kértek, és kaptak.
Hasonló módon jártak el a 2010. év végi és 2011. év eleji fogyasztást tartalmazó számlák
kifizetésével összefüggésben is, melynek részleteiről a 7. pontban említett az ügyvezetés által
a Felügyelő Bizottság részére készített dokumentumok szólnak.
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10. A 2011. április 30-tól megbízott ügyvezetés eddig megtett intézkedései
A Liget Fürdő Kft új ügyvezetése folyamatosan tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot és a
Képviselő-testületet részben a működéssel összefüggő tapasztalatairól, részben pedig a
konkrét intézkedésekről.
A Képviselő-testület e tájékoztatások alapján hozta meg döntéseit mellyel összefüggésben az
önkormányzati támogatás emelésével és a 25 millió forint összegű folyószámla hitelkeret
igénybevételének engedélyezésével stabilizálta a cég működési feltételeit.
A testületi döntéssel összefüggésben került sor jelen szakértői vizsgálat lefolytatására is.
Az ügyvezetői munkakör átadás-átvételével kapcsolatban már többször hivatkozott
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV az ügyvezetők közötti, a cég helyzetével
összefüggő, teljes körű tájékoztatásról szól.
Majd ezt követően a 2011. II. félévi testületi anyagokhoz készült tájékoztatókban néhány ezzel nem szinkronban lévő - felvetés is megfogalmazásra került.
A szakértői vizsgálat során ezek közül a számviteli, könyvviteli nyilvántartásokhoz köthető
részekre a különböző fejezetekben részleteiben is kitértem.
A Kft működésével összefüggésben kiemelendőnek tartom azon ügyvezetői intézkedéseket,
melyek az üzemelési költségek csökkentését kívánják elérni, mint pl. az áramszolgáltatási
tarifamódosítás, a gáz- és vízszolgáltatókkal történő szerződésmódosítás.
Ugyancsak hatékonyságnövelő, és egyben költségcsökkentő lépésnek minősíti a vizsgálat a
foglalkoztatott vezetők számának csökkentése.
Az elkészített új SZMSZ rögzíti a megváltozott körülmények közötti működés feltételeit.

Összefoglalás

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft Gyoma város egyik meghatározó jelentőséggel bíró
gazdasági társasága, mely működésével a város idegenforgalmi értékének növelésén túl
hozzájárul a helyi lakosság foglalkoztatásához, valamint a városban működő más gazdasági
társaságok tevékenységének végzéséhez.
A város anyagi lehetőségeinek függvényében minden költségvetési évben jelentős
erőfeszítéseket tesz a fürdő működésének segítése érdekében. Az éves támogatáson túl ez
megnyilvánul a több, mint 1 milliárd forint értékű vagyon rendelkezésre bocsájtásában,
valamint a fejlesztési, beruházási pénzeszközök biztosításában.
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A jelen időszakra a fürdő elért egy adott fejlettségi szintet, egy adott szolgáltatást igénybe
vevő látogatói szám nagyságrendet, és a gyakori ügyvezető váltások, és ezzel is összefüggő
növekvő önkormányzati támogatási igény miatt egy - időnként - ellentmondásos, vitákkal
terhelt városi, illetve Testületi megítélést.
Mindezek együttes következményeként természetes dolog, hogy a város vezetése egyrészt
tiszta képet szeretne látni a fürdő működésével kapcsolatban, és szintén természetes azaz
igény, hogy a többség (pártállástól függetlenül) szeretné rendezni, és lezárni a vitás
kérdéseket, hogy ezzel is lehetővé tegyék a jelenleg igen nehéz gazdasági körülmények között
is a minél szakszerűbb és eredményesebb fürdő-szolgáltatási lehetőség biztosítását.
E gondolatkörhöz kapcsolatban a szakértői vizsgálat összegzéseként véleményem szerint
rögzíthető, hogy:
-

Kialakult és működőképes a fürdő-szolgáltatással és az ehhez kapcsolódó vagyon
tömeggel összefüggésben a gazdasági társasági működési forma. Ami azt jelenti, hogy
az eddigi tapasztalatok és szakmai vélemények összegzéseként sem az intézményi
keretek szerinti, sem a közvetlen önkormányzati működtetési forma, sem a
szolgáltatási tevékenység vállalkozásba adása nem szolgálná jobban a város érdekeit.

-

Elkészültek azok a működési szabályok, kialakultak azok a jogi keretek, melyek úgy a
város, mint a kft szempontjából szervesen kapcsolódnak a cég működéséhez.

-

Beépült a város költségvetésébe az a támogatási, illetve bérleti díj konstrukció, ami a
működési feltételek biztosításához történő hozzájárulás kereteit rögzíti.

-

A fürdő működéséhez kapcsolódóan nem készül üzleti terv, így annak teljesítését nem
is lehet számon kérni. Ezek hiányában gyakori a Kft ügyvezetése részéről a Felügyelő
Bizottság, illetve a Képviselő-testület megkeresése támogatások céljából. A
dokumentumokból az is megfigyelhető, hogy ellenőrzött számításokkal, alá nem
támasztott felvetések, és viták alapján „erőviszonyok szerint”, nem részletesen
alátámasztott szakmai anyagok alapján születnek fontos döntések.

-

2011. év második felében a Képviselő-testület az éves támogatás megemelésével, és a
likviditási hitelkeret engedélyezésével szándéka szerint gyakorlatilag rendbe tette,
egyenesbe hozta anyagi oldalról a cég működését. Nem történt viszont arra intézkedés,
hogy a testület garanciát kapjon arra, hogy ez a helyzet később nem ismétlődik meg.

Az elért - fentiekben körülírt - működési rendszerre alapozva mi legyen a folytatás iránya.
Erről a Képviselő-testület, annak bizottságai, illetve a mindenkori Fürdő Kft ügyvezetése több
tervet, elképzelést megvitatott, és különböző véleményeket alakított ki.
A szakértői vizsgálat keretében összegyűjtött információk alapján azt tartanám célszerűnek,
ha a város a fürdő további fejlesztése mellett foglalna állást.
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A meglévő fürdő-szolgáltatási kapacitás, a végrehajtott beruházások révén kialakult vagyonnagyságrend elég nagy ahhoz, hogy ne szüntessük meg a tevékenységet, de nem elég nagy, és
nem elég korszerű ahhoz, hogy a változó piaci igényeket is ki tudja elégíteni.
A mai feltételek tehát nem elegendőek ahhoz, hogy egy olyan nagyságrendű
fürdőszolgáltatási kínálatot biztosítson az odalátogatók számára, hogy a jelenleginél
eredményesebben legyen a fürdő működtethető.
A hosszabb távú fejlesztési döntést megelőzően azonban javasolom, hogy
-

Készüljön el egy középtávú (3-5 évre kitekintő) fürdő fejlesztési és működési terv.
Ebben testületi szinten kerüljön rögzítésre az elérendő cél, az ehhez biztosításra
kerülendő önkormányzati vagyon, beruházás, önkormányzati támogatás, a bérleti díj
évenként előre rögzített összege.

-

A város, mint tulajdonos próbálja meg stabilizálni a fürdő ügyvezetését.

-

Ezek alapján a Fürdő Kft ügyvezetése dolgozza ki minden évre az éves üzleti tervet,
azt a testület fogadja el, és év végével kérje számon annak teljesítését.
Az üzleti terv teljesítéséhez kapcsolódhat elismerés, nem teljesítéséhez munkajogi
intézkedés.
A testület által elfogadott üzleti terv, illetve az abban rögzített feltételekből
következően év közben a Kft-nek csak a végrehajtásra kellene az erőforrásokat
koncentrálnia, a testület pedig nem kényszerülne ad-hoc döntések meghozatalára.

-

A Fürdő Kft működésével összefüggésben a tulajdonos szabjon ösztönzési,
érdekeltségi feltételeket, melyben érvényesülnek a személyi ösztönzés, és a
költségérzékenység elemei is, és így ezek együttesen szintén jól segíthetik az
eredményesebb működést.

-

Az üzleti terv meghatározásával az ennek végrehajtását segítő érdekeltségi, ösztönzési
rendszer kialakításával a Képviselő-testület jogilag és a gyakorlati működést illetően is
nagyobb garanciákat tud a rendszer működésébe beépíteni.

Tisztelt Polgármester Úr!
A megbízási szerződésben foglalt szakértői vizsgálat tapasztalatait a fentiek szerint tudtam
összefoglalni.
Kérem szakértői jelentésem elfogadását.
Békéscsaba, 2011.december 15.

Kovács Mihály
Igazságügyi könyvszakértő
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A LIget Fürdő Kft. bérleti díjának módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2011. december 15. dátummal Kovács Mihály Igazságügyi
Könyvszakértő elkészítette a Liget Fürdő Kft. gazdálkodásának vizsgálatáról a szakértői jelentést.
A szakértői vélemény 5. pontja vizsgálta a Liget Fürdő bérbeadásával kapcsolatban a jelenleg alkalmazott bérleti díj
konstrukció helyességét, illetve módosításának lehetőségét.
Megállapította, hogy maga a bérleti díj, mint bérbeadási illetve költség elem tartalmát tekintve nem vitatható eszköz,
ugyanakkor annak nagyságrendjét illetően már kérdések fogalmazhatóak meg. Ehhez kapcsolódóan elsőként az a
kérdés vetődik fel, hogy módosítható-e a bérleti díj összege.
Igen, mert az önkormányzatnak, mint a vagyon tulajdonosának van meg a vagyon feletti rendelkezési joga (pl.:
eladás, bérbeadás, gazdasági társaságba apportálás stb.), mely magában foglalja a bérleti díj megállapításának
lehetőségét is.
Az önkormányzat, mint bérbeadó szempontjából jogilag is fontos, hogy a bérbe adott eszközök után képződjön
valamilyen nagyságrendű bevétele. Ez a bérleti díj megállapítás egyben a tulajdonos részéről egy befolyásoló,
működési feltételt meghatározó eszköz, tehát a tételnek, mint szabályozó elemnek a továbbiakban is működnie kell.
A megállapításra kerülő új bérleti díj összegszerű nagyságrendjének kialakításakor az Igazságügyi Könyvszakértő a
következőket javasolja figyelembe venni.
a bérbe adott ingatlanok nettó értéke az éves amortizáció elszámolásával folyamatosan csökken, ilyen
szempontokból is célszerű a bérleti díj összegének átgondolása, mérséklése
a Liget Fürdő Kft szempontjából a nagy összegű bérleti díj konstrukció működtetése az önkormányzat felé
áfa fizetési kötelezettséggel is együtt jár, célszerű azt is mérlegelni, hogy a Fürdő Kft áfa arányosítással
összefüggő elszámolási lehetőségei között hogyan teremthető meg a szinkron
A szezonális jellegű fürdő-szolgáltatási igénybevételből következően az egyes évszakokban eltérő
nagyságrendben jelentkezik a Kft árbevétele. Az önkormányzat viszont 1/12 arányban határozza meg
jelenleg a fizetési kötelezettséget.
A ciklikusan jelentkező likviditási adottság, valamint a második pontban körülírt áfa fizetési kötelezettségekre
is tekintettel, megfontolásra ajánlok egy a forgalomhoz igazított bérleti díj-fizetési ütemtervet.
A szakértői véleményben megfogalmazott javaslatok figyelembevételével átdolgozásra került a bérleti díj
megállapítása, melyet a következő táblázat mutat.
megnevezés
bruttó érték –bérleti díj

Épület, építmény, gép.berend. értéke
bérleti díj összege
E Ft
E Ft/év
979.778.- Bérbeadáskor megállapított

16.302.730.441.- Vagyon nettó értékének csökkenése
alapján megállapított
12.153.-

nettó érték –bérleti díj

A fenti számítás alapja, hogy a beruházás átadása után az üzemeltetési szerződésben meghatározott bérleti díj
éves összege 16.302.- E Ft, mely az átadott vagyon éves értékcsökkenésével közel azonosan került kidolgozásra.
Az elmúlt években a bérleti díj összege növekvő tendenciát mutatott, mely az éves infláció mértékével növekedett. A
bérleti díj összege 2011. évben 18.355.-E Ft-ra emelkedett, mind amellett, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon
nettó értéke csökkenő tendenciájú. Figyelembe véve a vagyon mérleg szerinti összegének alakulását, a 2012. évre
számított éves bérleti díj összege 12.153.-E Ft, így a bérleti díj összege a szakértői vélemény figyelembe vétele
szerint a vagyon nettó értékének csökkenésével párhuzamosan mérséklődik. Ezen számítási módszer alapján
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módosítani szükséges az üzemeltetési szerződés bérleti díj összegére vonatkozó 7. pontját.
A bérleti díj megfizetésével kapcsolatban 2 alternatíva került kidolgozásra:
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Liget Fürdő 2012. évi bérleti díja 12.153.- E Ft, - a
szezonális forgalom figyelembevétele alapján - 2012. május 31-ig 5.000.-E Ft, 2012. szeptember 30-ig 7.153.-E Ft
bérleti díj megfizetésére kötelezett a Kft. A bérleti díj nagysága és fizetésének gyakorisága a szakértői vélemény
javaslatainak figyelembevételével került módosításra.
2.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Liget Fürdő 2012. évi bérleti díja 12.153.- E Ft, melynek
rendezése a következőképpen történik.
A Liget Fürdő Kft. a saját ingatlan vagyonából 12.153.-E Ft összegben 2012. szeptember 30-ig értékesíti a
tulajdonában lévő fürdő főbejárat építmény egy részét (50 %-át) a bérleti díj megfizetésének ellentételezése céljából.
A bérleti díj megfizetésének határideje 2012. szeptember 30. A bérleti díj nagysága és fizetésének gyakorisága a
szakértői vélemény javaslatainak figyelembevételével került módosításra. Az építmény értékesítését indokolja, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a Liget Fürdő Kft. által történt fejlesztés nem képezzen külön
tulajdont, illetve egységes legyen az önkormányzati ingatlanvagyon.
Az önkormányzat bérlet formájában átadja a Fürdőnek a megvásárolt épületet is, így ez csak rövid távú megoldás,
természetesen bérleti díj fizetése keletkezik a Liget Fürdőnek.
Az első alternatíva szerint a Liget Fürdő Kft. 20.000 E Ft + 12.153 E Ft támogatásban, a 2. alternatíva alapján
20.000 E Ft összegű támogatásban részesülne a Liget Fürdő Kft. működési kiadásai fedezetére.
Az első alternatíva alapján az önkormányzatnál jelentkező kiadások és bevételek:
Kiadás: 32.153 E Ft működési célú pénzeszközátadás, 2.584 E Ft ÁFA kiadás,
Bevétel: 12.153 E Ft bérleti díj bevétel
A második alternatíva alapján az önkormányzatnál jelentkező kiadások és bevételek:
Kiadás: 20.000 E Ft működési célú pénzeszközátadás, 12.153 E Ft fürdő főbejárat fejl.kiadás,2.584 E Ft
ÁFA kiadás,
Bevétel: 12.153 E Ft bérleti díj bevétel
Az alternatívák kidolgozásában a fürdő könyvvizsgálója is részt vett, a bérleti díj ilyen módon történő
meghatározásával egyet értett illetve javasolta. Elfogadta továbbá az önkormányzat könyvvizsgálója is.
Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a Liget Fürdő 2012. évi bérleti
díja 12.153.- E Ft összegben kerüljön meghatározásra, - a szezonális forgalom
figyelembevétele alapján - 2012. május 31-ig 5.000.-E Ft, 2012. szeptember 30-ig
7.153.-E Ft bérleti díj megfizetésére legyen kötelezve a Kft. A bérleti díj nagysága és
fizetésének gyakorisága a szakértői vélemény javaslatainak figyelembevételével
került módosításra. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti
szerződés döntés szerinti módosítására.

1. döntési javaslat
"A LIget Fürdő Kft. bérleti díjának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Liget Fürdő 2012. évi bérleti díja
12.153.- E Ft összegben kerül meghatározásra, - a szezonális forgalom figyelembevétele alapján - 2012. május 31ig 5.000.-E Ft, 2012. szeptember 30-ig 7.153.-E Ft bérleti díj megfizetésére kötelezett a Kft. A bérleti díj nagysága és
fizetésének gyakorisága a szakértői vélemény javaslatainak figyelembevételével került módosításra. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés döntés szerinti módosítására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A LIget Fürdő Kft. bérleti díjának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Liget Fürdő 2012. évi bérleti díja
12.153.- E Ft összegben kerül meghatározásra, melynek rendezése a következőképpen történik.
A Liget Fürdő Kft. a saját ingatlan vagyonából 12.153.-E Ft összegben 2012. szeptember 30-ig értékesíti a
tulajdonában lévő fürdő főbejárat építmény egy részét (50 %-át) a bérleti díj megfizetésének ellentételezése céljából.
A bérleti díj megfizetésének határideje 2012. szeptember 30. A bérleti díj nagysága és fizetésének gyakorisága a
szakértői vélemény javaslatainak figyelembevételével került módosításra. Az építmény értékesítését indokolja, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a Liget Fürdő Kft. által történt fejlesztés ne képezzen külön tulajdont,
illetve egységes legyen az önkormányzati ingatlanvagyon. Az önkormányzat bérlet formájában átadja a Fürdőnek a
megvásárolt épületet is, melyből bérleti díj fizetése keletkezik a Liget Fürdőnek. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés döntés szerinti módosítására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat
Kazár Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 738/2011.(XII.22) KT. határozattal azt a döntést
hozta, hogy a 111/2011. (XI.24.) VM rendeletben megfogalmamazott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból támogatható mezőgazdasági utak fejlesztése támogatási kérelem benyújtásáról a költségek és az önerő
ismeretében a 2012. január 26-i ülésén fog határozatot hozni.
A támogatás jellege
Vissza nem térítendő támogatás.
Csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek:
- vízelvezetése biztosított,
- egyik végpontjuk közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, tanyát, majort,
- másik végpontjukon közvetlenül, vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több helyrajzi számon
nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak.
A rendelet szerint maximum 65 666 473,-Ft támogatás igényelhető.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2012. január 31.
Az Építési Normagyűjteményben (ÉNGY) nem szereplő tétel nem számolható el.
A rendelet alapján a támogatás mértéke a nettó elszámolható kiadások 75%-a.
Ebből következik, hogy a saját erő:
a nettó elszámolható kiadás 25%-a,
27% ÁFA,
egyéb járulékos, nem elszámolható költségek (pl.: tervfelülvizsgálat, közbeszerzés, műszaki ellenőr,
könyvvizsgálat, ÉNGY-ben nem szereplő tételek).
Három mezőgazdasági bekötő út tekintetében érkeztek megkeresések az utakat használó gazdáktól, vállalkozóktól,
hogy a saját erő egy részét kifizetnék. Betkó József Úr, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság elnöke telefonon megkereste az illető személyeket. A velük folytatott beszélgetés alapján az alábbi
információt kaptuk:
Tüköri major bekötőút: a gazdák tárgyalnak, hogy mekkora mértékű önerővel tudnának hozzájárulni az
útfelújításhoz;
Zsófia major bekötőút: a Körösök-vidéki Vízügyi Igazgatóságának várjuk a visszajelzését, hogy hajlandók-e a
saját erőt állni;
Varjasi bekötőút: a Bethlen Agrár Kft. tulajdonosának döntésétől függ, hogy a Kft. hajlandó-e önerőt szánni a
beruházásra.
Mindhárom út tervdokumentációját Maláta Mihály (Transzprojekt Kft.) tervező úr készítette. A meglévő tervek
felülvizsgálata szükséges.
Tüköri majori bekötőút burkolat felújítása: Tervdokumentáció 2009.
Tervezői költségvetés:
nettó 16 652 991 Ft
bruttó 20 816 239 Ft
Tervfelülvizsgálat: 265 000 Ft + ÁFA
Zsófia majori (Kecsegési) bekötőút felújítása: Tervdokumentáció 2004.
Tervezői költségvetés:
nettó 41 600 920 Ft
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bruttó 52 001 150 Ft
Tervfelülvizsgálat: 295 000 Ft + ÁFA
Varjasi bekötőút burkolat felújítása: Tervdokumentáció 2009.
Tervezői költségvetés:
nettó 65 136 988 Ft
bruttó 81 421 236 Ft
Tervfelülvizsgálat: 295 000 Ft + ÁFA

A Bizottság Elnöki Munkacsoprt még két árajánlat kérését javasolta mindhárom bekötőút
tervfelülvizsgálatára.
A Következő cégektől kértünk árajánlatot a tervfelülvizsgálatra:
KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt.
Tüköri majori bekötőút: 450 000 Ft + ÁFA
Zsófia majori bekötőút: 480 000 Ft + ÁFA
Varjasi bekötőút: 500 000 Ft + ÁFA
"B" Dimenzió Építőipari és Szolgáltató Kft.
Tüköri Majori bekötöút: 525 000 Ft + ÁFA
Zsófia majori bekötőút: 480 000 Ft + ÁFA
Varjasi bekötőút: 540 000 Ft + ÁFA
A Városfenntartó , Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság azt javasolta, hogy a Transzprojekt Kft-től Maláta
Mihály tervező úrtól rendeljük meg a tervfelülvizsgálatot. Maláta Mihály azt a választ adta, hogy 2012 janurjában már
nem tudja vállalni a munkát.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatára a KÖRÖS-ROAD Kft.-től is
kértünk árajánlatot.
A Kft a következő ajánlatot adta, viszont nem tudják vállalni januárban a tervfelülvizsgálatot.
Tüköri majori bekötőút: 300 000 Ft + ÁFA
Zsófia majori bekötőút: 310 000 Ft + ÁFA
Varjasi bekötőút: 310 000 + ÁFA
Mindhárom mezőgazdasági bekötőúthoz kapcsolódó ingatlanok tulajdonosaival az önerő tekintetében az egyeztetés
folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javaslata, hogy tervfelülvizsgálatra a Körös-Road Kft-től is
legyen kérve árajánlat.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja, hogy aTranszprojekt Kft. -től (Maláta Mihály tervező) legyen
megrendelve a három mezőgazdasági bekötőút tervfelülvizsgálat.

Döntési javaslat
"Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mezőgazdasági utak fejlesztéséről szóló
tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzat tulajdonát képező hulladékgyűjtő udvar, a szippantó és a
hulladékgyűjtő különleges járművek átadása üzemeltetésre a Gyomaközszolg Kft.nek.
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyeinek megbeszélésen felvetődött javaslatként, hogy a társaság által bérelt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar, a JTX –
097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó, valamint
a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító járművek kerüljenek visszavételre. Ezt követően,
pedig ingyenesen legyen átadva a hulladékgyűjtő udvar ingatlan, a szippantó, valamint a hulladékgyűjtő-szállító
járművek a Gyomaközszolg Kft.-nek, az ingatanhoz és járművekhez kapcsolódó feladatok ellátásával együtt. Ezzel
az átadással hulladékkezelést végző Gyomaközszolg Kft.-hez kerül a hulladékgyűjtő udvar és a járművek is, melyek
eddig a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokhoz a Gyomaszolg Ipari Park Kft. használatában álltak
rendelkezésre.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. jelenleg bérleti szerződés alapján üzemelteti a 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvart,
valamint használja a szippantó és hulladékszállító különleges gépjárműveket. A társaság a hulladékgyűjtő udvar +
hulladékszállító jármű, valamint a szippantó gépjármű használatáért havonta 50 illetve 40 ezer Ft + ÁFA bérleti díjat
fizet meg.
Az ingyenes átadást vizsgálni szükséges az általános forgalmi adóról szóló jogszabály alapján. Az ÁFA trv. 14. §
alapján ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül az is, ha a terméket ingyenesen használatba
adják, feltéve, hogy a termék szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt megillette az adólevonási jog. Jelen esetben
az önkormányzat a hulladégyűjtő udvar beruházás, a szippantó és hulladékszállító gépjárművek vásárlása során - a
későbbiekben alkalmazandó ÁFA köteles bérleti díj bevétel megszerzése miatt – az előzetesen felszámított adót
teljes egészében visszaigényelte. Így egy esetlegesen jelentkező ingyenes átadás után is az önkormányzatnak ÁFA
fizetési kötelezettsége keletkezne a NAV felé. Az ÁFA trv. 135. §-ában foglaltak szerint a tárgyi eszköz
rendeltetésszerű használatba vételének hónapjától kezdődően ingatlan esetében 240, ingóságnál ( járművek ) pedig
60 hónapig terjedő időtartamban az adóalany adólevonási jogát – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek
sérelme nélkül – gyakorolhatja. Tehát a járművek esetében, figyelemmel a 2004 és 2005 években történt vásárlást
követően már lejárt a 60 hónap.
Mindezek alapján a szippantó és hulladékgyűjtő gépjárművek bérleti jogviszonya megszüntethető, és a
Gyomaközszolg Kft. bejegyezhető a forgalmi engedélybe üzembentartóként. Ezt követően a Gyomaközszolg Kft.
számára biztosított a járművek közvetlen használata.
A hulladékgyűjtő udvar ingyenes átadása csak a már fent hivatkozott általános forgalmi adóról szóló jogszabály
megsértésével, annak következményeinek vállalásával történhet.
A hulladékgyűjtő udvar használatával kapcsolatban a másik lehetőség a bérleti díj csökkentése. A bérleti díj
csökkentés mértéke lehet akár a bruttó ( 46.367.000,- Ft ) és jelenlegi nettó érték ( 39.839.329,- Ft ) hányadosának
( 85,92% ) arányában. Azaz a havonta fizetendő bérleti díj a 85,82%-al számolva ( 50 ezer Ft x 0,8592 ) kerekítve 43
ezer Ft/hónap+ÁFA lesz.
A hulladékgyűjtő udvar, valamint a járművek bérbeadására Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozta meg a
döntést, ezért az ezzel kapcsolatos további intézkedésekben a hatáskör a T. Képviselő – testületet illeti meg.

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

A Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúlag elfogadta.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel a gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú
hulladékgyűjtő udvar, a JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített MUT335/8,0 típusú szippantó, valamint a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító járművek
bérletére kötött bérleti szerződéseket 2012. január 31. napjával közös megegyezés alapján megszünteti.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A hulladékgyűjtő udvar és járművek átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a hulladékkezelési közfeladatokat ellátó Gyomaközszolg Kft.-nek a
munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében az alábbiak szerint dönt.
1. Hozzájárul ahhoz, hogy a JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített
MUT-335/8,0 típusú szippantó, valamint a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító járművek
forgalmi engedélyébe a Gyomaközszolg Kft. ( adószám: 13794602-2-04, cégszám: 04-09-007188, székhely: 5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám ) kerüljön bejegyzésre üzembentartóként.
2. A gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar megnevezésű ingatlant 43.000 Ft/hónap+ÁFA bérleti díj
kikötése mellett bérbe adja a Gyomaközszolg Kft.-nek ( adószám: 13794602-2-04, cégszám: 04-09-007188,
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám ) 2012. február 1. napjától határozatlan időre.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést megkösse a
Gyomaközszolg Kft.-vel.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Fő út - Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építése ügyében szabálytalansági
döntés
Pardi László, Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-3.1.2/A-2009-0008 azonosítószámú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények
biztonságosabb megközelíthetősége érdekében” tárgyú projekt keretében a DARFÜ munkatársai 2011. október 8-án
záró helyszíni ellenőrzést végeztek.
Az ellenőrzés során az alábbi műszaki hiányosságokat állapították meg:
az eredeti pályázatban szereplő 1700 m hosszú Bajcsy Zs. úti szakasz 110 m-rel rövidebb
59 m betonkerítés nem került átépítésre
3 db nyomós kút nem került áthelyezésre
20 m kiemelt szegély építése hiányzik a Fő úti szakaszon
Az hiányzó tételek oka:
110 m hiányzó kerékpárút:
- 25 m-es szakaszon a Sebők üzletház előtt a meglévő útszakasz minősége nem indokolta az átépítést
- a keresztező utcák átvezetése nem teljes pályaszerkezettel valósult meg, csupán felfestést végeztek
59 m betonkerítés nem került átépítésre:
- a Bajcsy Zs. úti kerékpárút nyomvonalának módosítása következtében a szóban forgó beton kerítés átépítése nem
szükséges
3 db nyomós kút nem került áthelyezésre
- a kivitelezést megelőzően a Békés Megyei Vízművek Zrt. a nyomós kutakat megszüntette
20 m kiemelt szegély építése hiányzik a Fő úti szakaszon
- a Fő úti szakaszon a meglévő kiemelt szegély jó minősége miatt az átépítés nem volt indokolt
Az elmaradó munkálatok helyett a pályázatban szereplő mennyiséget jelentősen meghaladó korlát, süllyesztett
szegély került megépítésre, valamint megtörtént a kerékpárúthoz csatlakozó kapubejárók nagy részének
leaszfaltozása.
A kivitelezési munkálatok során mennyiségi hiány nem keletkezett, csupán műszaki tartalom változás történt.
A helyszíni ellenőrzést követően változás-bejelentést küldtünk a támogató szerv irányába, melyet elfogadtak.
A változás bejelentésben tételesen felsoroltuk és a kivitelezői árak alapján beáraztuk az elmaradó tételeket és az
azokat teljes egészében lefedő és igazolható többlet munkálatokat.
Elmaradó munkálatok: 3.477.605 Ft
Többlet munkálatok: 3.816.934 Ft
2011. december 30-án szabálytalansági döntésről szóló levél érkezett a DARFÜ-től, melyben 6.130.781 Ft összegű
pénzvisszafizetésre kötelezték az önkormányzatot.
A visszafizetési kötelezettség megállapításának indoka:
- a változás-bejelentést értékelő műszaki szakértő által az eredeti pályázatban szereplő költségek alapján beárazott
elmaradó tételek költsége 6.811.979 Ft
- a pályázat keretében többletmunka nem érvényesíthető.
A DARFÜ döntésével szemben jogorvoslati kérelmet terjesztettünk elő. Véleményünk szerint a jogosulatlanul
kifizetett támogatás összege 4.546.400- Ft.
Az eltérés oka, hogy a szakértő által figyelembe vett vetítési alapban több olyan költségvetési elem szerepel, melyek
nem a tényleges kerékpárút építési munkálatokhoz kapcsolódnak.
A DARFÜ döntése, valamint a jogorvoslati kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A jogorvoslati kérelem benyújtása mellett kezdeményeztük a DARFÜ-nél a többlet munkálatok elismerését.
Az eddig lefolytatott utólagos ellenőrzés során felvetődött a közbeszerzési dokumentáció egyes elemeinek
ellentmondása. Mindenképpen javasoljuk a Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút megvalósítása tárgyában lefolytatott
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pályázati és elszámolási, valamint közbeszerzési eljárás, továbbá a keletkezett egyéb iratok jogi szakértővel történő
átvizsgáltatását.
Tekintettel arra, hogy Dr. Varga Imre 2011 tavaszán már foglalkozott az üggyel (vizsgálta a kivitelezési munkálatok
esetleges önkormányzat általi befejezéséből adódó költségek továbbhárításának lehetőségeit), őt javasoljuk a
feladat megbízásával külön díjazás ellenében.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a 2012 évi költségvetés terhére biztosítsa a DAOP3.1.2/A-2009-0008 azonosító számú, a Kerékpárút hálózat fejlesztése
Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége
érdekében című projekttel kapcsolatos szabálytalansági döntésben szereplő
6.130781 Ft-ot.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Dr. Varga Imre ügyvédet, a Fő út-Bajcsy Zs.
u. kerékpárút megvalósítása tárgyában lefolytatott pályázati és elszámolási,
valamint közbeszerzési eljárás, továbbá a keletkezett egyéb iratok átvizsgálásával,
és szakvélemény készítésével a felmerült többlet költségek tovább hárítási
lehetőségei tárgyában.
Amennyiben a megbízási díj meghaladja a nettó 300.000-Ft-ot, három ajánlatot
kérjen be Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, melyek a 2012 februári
rendkívüli Képviselő-testületi ülésen kerüljenek ismertetésre. Ezt követően kerüljön
sor a legkedvezőbb ajánlatot tevő ügyvéddel a megbízási szerződés megkötésére.
Amennyiben a Dr. Varga Imre által meghatározott megbízási díj nem haladja meg a
nettó 300.000-Ft-ot, a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a Dr. Varga
Imrével való szerződéskötésre. Ebben az esetben a megbízási díjat be kell építeni
a 2012. évi költségvetésbe.

1. döntési javaslat
"Forráskijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012 évi költségvetés terhére biztosítja a DAOP-3.1.2/A-2009-0008
azonosító számú, a Kerékpárút hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében című projekttel kapcsolatos szabálytalansági döntésben szereplő 6.130781 Ft-ot.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Ügyvédi szakvélemény kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri Dr. Varga Imre ügyvédet, a Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút
megvalósítása tárgyában lefolytatott pályázati és elszámolási, valamint közbeszerzési eljárás, továbbá a keletkezett
egyéb iratok átvizsgálásával, és szakvélemény készítésével a felmerült többlet költségek tovább hárítási lehetőségei
tárgyában.
Amennyiben a megbízási díj meghaladja a nettó 300.000-Ft-ot, három ajánlatot kér be Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete, melyek a 2012 februári rendkívüli Képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre. Ezt követően
kerül sor a legkedvezőbb ajánlatot tevő ügyvéddel a megbízási szerződés megkötésére.
Amennyiben a Dr. Varga Imre által meghatározott megbízási díj nem haladja meg a nettó 300.000-Ft-ot, a
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dr. Varga Imrével való szerződéskötésre. Ebben az esetben a
megbízási díjat be kell építeni a 2012. évi költségvetésbe.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ivóvízminőség-javító program
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. december 14-én, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Elnökségi ülést tartott a
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása. A jelenlévők, 2. napirendi pontban –„A
Társulás 2012. évi költségvetés tervezetének elfogadása” címmel– tárgyalták, hogy a befizetett tervezési
hozzájárulás fennmaradó összegének visszafizetése hogyan történjen. A következő határozat született ebben a
kérdésben:
4/2011. (XII. 14.) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” TT. számú határozata:
A Társulás tag önkormányzatai a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumhoz az előkészítési szakasz
keretében befizetett tervezési hozzájárulás fennmaradó összegének visszafizetését a Társulás
folyószámlájára történő átutalással kérik. A tag önkormányzatok erről képviselőtestületi döntést hoznak, a
KT. határozatot két példányban postázzák a munkaszervezet címére 2012. január 31-ig.
A tag önkormányzatok közül Gyomaendrőd Város Önkormányzata a visszafizethető összeg 70%-a gyanánt
1.705.896,- Ft-ban részesül.
Az erre szánt pénz a továbbiakban az aradi vízátvezetéses projektünknek a tervezési költségeit fogja szolgálni:
Az aradi vízátvezetés a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében a Békés megyei lakosság számára
biztosítja az Európai Unió előírásainak megfelelő minőségű ivóvizet. A nemzetközi együttműködés keretében éves
szinten 8 millió köbméter ivóvíz érkezhet a Maros hordalékkúpjának aradi vízbázisából. A vízkitermelést magyarromán közös tulajdonú cég végzi majd. Az aradi kutaktól az országhatárig egy 15 kilométernyi vízvezeték, majd a
kevermesi vízműtelepre további 7 kilométernyi vezetéken érkezhet meg 2013 augusztusától a
javítóvízként használatos aradi víz. A Maros-hordalékkúpjából Aradon és Magyarországon kitermelt és összekevert
ivóvíz Békés megye 67 települését fogja ellátni minőségi csapvízzel. A projekt határon átívelő megvalósítását a
román és a magyar kormány egyezménye biztosítja hosszú távon.
Jelenleg két érvényes pályázat fut párhuzamosan, az egyik a „víztisztításos pályázat”, a másik az „aradi projekt”. Az
NFÜ jelezte észrevételét ez ügyben, hogy a következőkben a két pályázatot nem tudja majd párhuzamosan kezelni.
Ennek eredményeképpen a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Elnökség tagjai határozatot hoztak arról, hogy az NFÜ-vel
és KSZ-el való egyeztetés után kezdeményezik a víztisztításos pályázat visszavonását.
Az „aradi vízátvezetés” című projekt jelen helyzetben úgy áll, hogy a pályázat elkészült, JASPERS bírálat alatt van
(JASPERS= szakemberekből, mérnökökből álló hollandiai szervezet, amely Európai Uniós pályázatoknál előbírálói
szerepet játszik). Előreláthatólag, az ütemtervbe bejegyzett adatok alapján májusban Támogatási Szerződés kötése
megtörténhet.
A VÍZMŰ Zrt. tájékoztató adatai szerint az „aradi vízátvezetés” pályázat becsült költségei:
- FŐMTERV Zrt. tervezés, engedélyek, pótmunkák, pályázat
~47,5 MFt+ÁFA
- Tenderdokumentációk (2011. december 8.-án beadva)
~19,8 MFt+ÁFA
- JASPERS fordítás (2011. december 8.-án elkészült)
~ 5,0 MFt+ÁFA
- Környezeti hatásvizsgálat elkészítése (Screening)
~ 4,5 MFt+ÁFA
- Európai Uniós pályázati „űrlap” elkészítése (Application Form) ~ 4,0 MFt+ÁFA
Összesen:
~80,8 MFt+ÁFA
Bruttó (27%) ~102,62 MFt
Becslés szerint a költségek (Társulás + Tulajdonközösség „ránk” eső része) 65-70%-a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Társulásé: ~56,0 MFt+ÁFA, bruttó 72,0 MFt.
(Pontos számok nem állnak a rendelkezésünkre!)
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Ivóvízminőség-javító program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, 1.705.896,- Ft, azaz
egymillió-hétszázötezer-nyolcszázkilencvenhat Ft-ot az OTP: 11733003-15774239 sz. bankszámlára kéri utalni,
melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határmenti folyók megtísztítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011 decemberében a Nyíregyházi székhelyű Ecocaritas Nemzetközi Karitatív Környezetvédelmi Egyesület jelezte
az Önkormányzat irányába, hogy a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
Huro/1101 pályázati felhívásra „Clean Rivers-Tiszta folyók 2.” Közös fellépés a határon átnyúló folyók
szennyezéseinek felszámolásáért címmel pályázatot kíván benyújtani.
A szervezet korábban sikeresen pályázott a Clean Rivers-Tiszta folyók pályázati kiírásában
Tiszta folyók hadművelet - Közös fellépés a határon átnyúló folyók illegális hulladéklerakóinak
felszámolásáért (HURO/0802/035_AF) című pályázatával.
A programban részt vesz Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú Bihar, Szatmár és Bihor megye.
A Tiszta Folyók / Clean Rivers projekt megvalósítása során 20 magyarországi és 63 romániai település folyópartjain
összesen 4050 tonna (Mo: 162, Ro: 3888), elsősorban háztartási hulladék összeszedése és megfelelő lerakókba
történő elhelyezése fog megtörténni. Az érintett folyók a Túr, Kraszna, Sebes-Kőrös, Szamos és Berettyó
magyarországi és romániai szakaszai. A hulladékmentesítés közvetlen vízminőség-javulással fog járni, melyet a
munkák megkezdése előtt és befejezése után vett 50-50 vízminta vizsgálat eredményei fognak számszerűsíteni.
Emellett a projektben résztvevő 83 település számára Hulladékgazdálkodási Akciótervek készülnek, melyek konkrét
javaslatokat adnak a települések számára a hulladékok kezelésével, az illegális hulladéklerakás megelőzésével és
fejlesztéssel kapcsolatos problémáik megoldására és a kapcsolódó fejlesztési lehetőségeik megvalósítására.
A hulladékok újbóli folyóba kerülésének megakadályozására mind a 83 településen elhelyeznek 1db 1,1m3-es
hulladéktároló konténert, melyekbe az érintett lakosság legálisan lerakhatja háztartási szemetét. A kukák ürítését a
projekt keretében 12 hónapon át biztosítják, mellyel közel 1000 tonna hulladék biztosan nem kerül majd a határon
átnyúló folyókba. A résztvevő önkormányzatok ezt a szolgáltatást további 5 évig biztosítják a projekt keretében
megkötött együttműködési megállapodás keretében.
A projekt keretében a lakosság tájékoztatása és informálása céljából szemléletformáló kampányt szerveznek. A
kampány célcsoportja az érintett települések lakossága.
Tiszta folyók 2 című pályázatba a Kettős-Kőrös (Fekete-Kőrös, Fehér-Kőrös), Sebes-Kőrös, Hármas Kőrös és Maros
folyó és Gyula, Sarkad, Doboz, Békés, Köröstarcsa, Körösladány, Gyomaendrőd, Szarvas, Békésszentandrás,
Magyarcsanád, Apátfalva, Makó, Kiszombor, Ferencszállás és Szeged városa került bevonásra.
A program főbb elemei:
- folyópartokon található illegális hulladéklerakók felszámolása
- az érintett települések számára hulladékgazdálkodási terv kidolgozása
- 1,1 m3-s hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése a folyó partokra
- iskolai előadások tartása
- tájékoztató kiadványok készítése
- „road-show” bemutató programok
A pályázó egyesület (Ecocaritas Nemzetközi Karitatív Környezetvédelmi Egyesület) minden érintett településtől, így
Gyomaendrőd Város Önkormányzatától is sikeres jövőbeli együttműködést remél.
Ha Gyomaendrőd, Város Önkormányzata támogatja az egyesület törekvéseit abban az esetben egy együttműködési
nyilatkozat aláírása szükséges, melyben kötelezettségvállalás nem szerepel csupán a beadott pályázatuk
elbírálásánál jelent némi előnyt.
Az aláírandó nyilatkozatot a csatolt melléklet tartalmazza.

Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Ecocaritas Egyesület
környezetvédelmi törekvéseit, hatalmazza fel Várfi András polgármestert az
együttműködési nyilatkozat aláírására.

Döntési javaslat
"Felhatalmazás az együttműködési nyilatkozat aláírására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete támogatja az Ecocaritas Egyesület környezetvédelmi törekvéseit,
felhatalmazza Várfi András polgármestert az együttműködési nyilatkozat aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Holtág kezelési feladatok átadása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Fűzfás zugi holtág, Csókási holtág, Révzugi holtág üzemeltetési feladatait a Gyomaszolg Ipari Park Kft látja el.
A Németzugi holtág üzemelését eseti megrendelések alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft és más vállalkozók
végezték.
Hantoskerti holtág üzemeltetését a Polgármesteri Hivatal végezi. Braun György 2011. december 30-tól történt
nyugdíjazása következtében a Polgármesteri Hivatal a továbbiakban nem tudja ellátni ezeket a feladatokat.
A belvízvédelem biztosítása és a biztonságos és hatékony holtág üzemeltetés céljából a jövőben célszerű a fent
említett 5 holtág üzemeltetését összevonni. A Polgármesteri Hivatal megfelelő szakember hiányában ezeket a
feladatokat nem tudja ellátni, ezért mindenképp valamely Önkormányzati gazdasági társaság megbízása szükséges.
Kezelési feladatok az alábbiak:
belvízvédelem
szivattyútelepek és kapcsolódó műtárgyak üzemeltetése, karbantartása
szivornyák üzemeltetése
téli és nyári üzemi vízszint biztosítása
vízminőség védelem
A 2011 évi Révzugi szivattyútelep tehát a Fűzfás zugi, Csókási és a Révzugi holtág üzemelési és kezelési költsége:
- Áramdíj: 2.686.437 Ft + Áfa
- Kezelési költség: 377.800 Ft + Áfa
A 2011 évi Hantoskerti holtág üzemelési költsége:
- Áramdíj: 1.712.178 Ft + Áfa
A 2011 évi Németzugi holtág üzemelési költsége:
- kezelési és üzemelési költség (a rendkívül csapadékos időjárás következtében szükségessé váló
vízszintcsökkentés miatt): 3.581.120 Ft + Áfa
Az üzemelési költségek az 5 holtág esetében időjárástól függően éves szinten megközelíti a 4,5 – 6 millió forintot +
Áfa. Ezek a költségek üzemeltetőtől függően mindenkép jelentkeznek mivel ezek a szivattyútelepek áram és
üzemanyag felhasználásából tevődik össze. A keletkezett költségek a belvízvédekezési szakfeladat terhére kerültek
és kerülhetnek elszámolásra.
A kezelői tevékenységet a jövőben célszerű nonprofit tevékenység ként végeztetni, amiből adódóan a holtágak
kezelésével a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t lehet megbízni.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft nem profit orientált státuszából adódóan a szükséges feladatokat önköltségi
áron el tudja végezni. A közös ügyvezető személyének köszönhetően biztosítható a megfelelő szakmai és műszaki
háttér.
A 2011. évi CVIII tv. 9.§ (1) ka. pontja szerint, ha az Önkormányzat a saját tulajdonú gazdasági társaságával köt
megállapodást, akkor holtág kezelési feladatokat ellátó gazdasági társaság kiválasztása során nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A kezeléssel megbízandó gazdasági társaság kiválasztását követően elkészíthető a kezelési szerződéstervezete,
melyet a 2012. februári Képviselő-testületi ülésen tudunk bemutatni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Hantoskerti, Németzugi, Fűzfászugi, Csókási és a
Révzugi holtág kezelési feladatainak ellátásával a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t
bízza meg. Utasítsa Várfi András polgármestert a holtág kezelői
szerződéstervezet kidolgozására.
60

Döntési javaslat
"Holtág kezelési feladatok átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hantoskerti, Németzugi, Fűzfászugi, Csókási és a Révzugi holtág
kezelési feladatainak ellátásával a ............................ Kft-t bízza meg. Utasítja Várfi András polgármestert a holtág
kezelői szerződéstervezet kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 23.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hótakarítási és síkosság mentesítési ütemterv
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2001. április 02-án kelt megállapodásban átadta a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-nek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint az ahhoz
kapcsolódó műtárgyak kizárólagos kezelői jogát.
A kezelő az 5/2004. (I.28) GKM rendelet alapján elkészítette a belterületi utak hó takarítási és síkosság mentesítési
tervét, mely megfelel a jogszabályban foglalt ajánlásoknak.
Az elkészült részletes tervet a csatolt melléklet tartalmazza.
Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai
A helyi közutak és közúti szakaszok
útkategóriái
Belterületi I. rendű főutak
Belterületi II. rendű főutak

Közútkezelési
szolgáltatási osztály
burkolt úton
I.
II.

Belterületi gyűjtőutak

III.

Belterületi kiszolgáló és lakóutak
Külterületi közutak
Kerékpárutak
Gyalogutak és járdák

IV.
V.
VI.
VII.

Belterületi utak besorolása
Fő út, Bajcsy Zsilinszky út, Hídfő utca, Blaha L.
utca
Hősök útja (teljes hosszban)
Csokonai Vitéz Mihály utca
Népliget utca
Szabadság út
Hatház utca
Táncsics Mihály utca
Kossuth Lajos utca
Semmelweis Ignác utca
Kálvin János utca
Selyem utca és Fazekasi út
Napkeleti utca (a Fő út és a Selyem utca között)
Újkert sor
Kulich Gyula utca,
Ipartelepi út
Lévai utca
Katona József utca
Pásztor János utca
Bem József utca
Losonczy István
Toldi Miklós utca
A fentiekben fel nem sorolt belterületi utak
Fő úti, Bajcsy Zsilinszky úti, Kondorosi úti

Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elkészített
hótakarítási és síkosság mentesítési ütemtervet fogadja el.

Döntési javaslat
"Hótakarítási és síkosság mentesítési ütemterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elkészített hóeltakarítási és síkosság
mentesítési ütemtervet elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Roma Polgárjogi Szövetség, valamint a Cigány Szervezetek Országos
Szövetségének a kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Roma Polgárjogi Szövetség képviselője, Szécsi Zsolt elnök azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy járuljon hozzá a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan egy meghatározott helyiségének a
használatához. A társadalmi szervezet az ingatlanon a korábban varródaként, valamint a volt lakóépület és varróda
épületet összekötő épületrészt használná. A Roma Polgárjogi Szövetség vállalja, hogy szükség esetén biztosítja a
helyiségek használatát a Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeihez.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága ülésére készített előterjesztés a Roma
Polgárjogi Szövetség székhelybejegyzéshez való hozzájárulást tárgyalta. A határozati javaslatban a
székhelybejegyzéshez járultunk volna hozzá. A különböző társadalmi szervezetek, egyesületek önkormányzati
tulajdonú ingatlanba való székhelybejegyzéshez a T. Képviselő – testület járul hozzá, mint tulajdonos.
A bírósági nyilvántartás alapján a Roma Polgárjogi Szövetséget a Békés Megyei Bíróság jegyezte be 2011. április
14. napjával, a szervezet székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. Szécsi Zsolt elnök tájékoztatása alapján a
szervezet bejegyzése a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hozzájárulásával történt.
Az ingatlant a 2009. február 25.-én kelt együttműködési megállapodás alapján a Művelt Cigányifjúságért Alapítvány,
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat használja. Az ingatlan használata ingyenes. Az ingatlan használatához
kötődő közüzemi díjakat és használattal járó egyéb költségeket a megállapodás alapján a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat köteles megfizetni. Szécsi Zsolt tájékoztatása alapján a Művelt Cigányifjúságért Alapítvány
megszűnt.
A 2011. január 18.-i bizottsági ülés előtt január 16.-án Dógi János a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (
székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. ) képviseletében kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. A Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlanból helyiséget kíván használni. A
kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A Roma Polgárjogi Szövetség, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége valamint a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal együtt három társadalmi szervezet fogja használni az ingatlant.
A Bizottság véleménye szerint nincs akadálya az ingatlanrész használat engedélyezésének.
Javaslom, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlanban lévő helyiségek használatával, a költségek
viselésével kapcsolatban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Roma Polgárjogi Szövetség valamint a Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége kössön írásos megállapodást. A megállapodásból egy példányát kapjon
Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

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

A Bizottság véleménye szerint nincs akadálya az ingatlanrész használat
engedélyezésének. A Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlanban a
helyiségek használatával, a költségek viselésével kapcsolatban a Cigány
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Kisebbségi Önkormányzat, a Roma Polgárjogi Szövetség valamint a Cigány
Szervezetek Országos Szövetségének meg kell állapodnia.
Döntési javaslat
"Hozzájárulás helyiséghasználathoz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma Polgárjogi Szövetség ( székhely: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 80, megyei nyilvántartási szám: 3006/2011, Békés Megyei Bíróság ) valamint a Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége ( székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80, megyei nyilvántartási
szám:1629/2011, Zala Megyei Bíróság ) kérelmének helyt ad és hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetek használják a
Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségeit az alábbi feltételek kikötése
mellett.
1. A Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlanban lévő helyiségek használatával, a költségek viselésével
kapcsolatban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Roma Polgárjogi Szövetség valamint a Cigány Szervezetek
Országos Szövetségének írásos megállapodást kell kötnie.
2. A megállapodás egy példányát át kell adni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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KÉRELEM

Tisztelt polgármester úr,tisztelt képviselőtestület!
A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége(címe:5502 Gyomaendrőd,Fő út 80.képviselője: Dógi János),
2003 óta a fenti székhelyen működik.Számos programot valósított meg a településen, a tevékenységét az
elkövetkezendő
időben is itt szeretné folytatni.Tisztelettel kérem a polgármester úrat,ill.a képviselőtestületet,hogy a Cszosz
részére,a Fő út 80.,szám alatti ingatlanrészt,használatba átadja.Szervezetünk,és a települési önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött,mely releváns a jelen kérelemmel.2012 márciusától,24 hónapos
programnak vagyunk részesei,mely tartalmazza a működési költséget,ill.programköltségeit.

Bízva kérelmünk pozitív elbírálásában,
Tisztelettel: Dógi János

28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holló László Művésztelep alkotóinak adományozása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Holló László Művésztáborban részt vevő alkotók a táborban alkotott képeikből Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának kívánnak adományozni , melyhez szükséges a Képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. Az
adományozással és annak elfogadásával kapcsolatos okirat elkészült.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adomány elfogadását követően bízza meg a Polgármestert, hogy az
adományozott alkotások kiállításáról az adományozási okiratban fogalaltaknak megfelelően gondoskodjon.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az adomány
és a döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az adomány
és a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Holló László Művésztelep alkotóinak adományozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Holló László Művésztelep alkotóinak adományát
tisztelettel és köszönettel elfogadja, és utasítja a polgármestert az alábbi adományozási szerződés aláírására,
továbbá megbízza, hogy a képek kiállításával és megőrzésével kapcsolatban az okiratban foglaltak szerint járjon el.

Szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Luczi János (an.: Balogh Katalin 4028 Debrecen Dobó út 7. sz.), dr. Lovas Kis Antal (an.: Oláh Mária 4034
Debrecen, Gogol út 6. sz.), László Ákos (an.:Németh Jolán 4029 Debrecen Hajnal út 16. sz.), Komiszár János (an.:
Juhász Mária 4030. Debrecen Kavics út 3. sz.), Nagyné Hirsch Katalin (an.: Pénzes Margit 4028 Debrecen
Veszprém út 4.II/6. sz.), festőművészek a továbbiakban Adományozók,
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadságtér 1. képviseli: Várfi András polgármester)
továbbiakban Adományozott között az alábbi feltételek szerint:
1. Az Adományozók a jelen jogügyletben teljeskörű meghatalmazással rendelkező képviselőjük (dr. Szonda István
an.: Orgován Erzsébet 5500 Gyomaendrőd Sebes Gy. út 48.sz.) útján kijelentik, hogy a Holló László Művésztelepen
alkotott képzőművészeti alkotásokból az alább felsorolt és körülírt képeket (továbbiakban adomány) adományozzák
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az Adományozottnak.
1. Luczi János: Gyomaendrőd főtere (festmény-olaj, farost, méret: 47 cm x 57 cm)
2. Lovas Kis Antal: Szent Mihály küzdelme a gonosszal (grafika-papír, pasztell, méret: 70 cm x 50 cm)
3. Lovas Kis Antal: Művésztábor humora 1. (grafika-papír, toll, ceruza, méret: 37 cm x 49 cm)
4. Lovas Kis Antal: Művésztábor humora 2. (grafika-papír, toll, ceruza, méret: 33 cm x 49 cm)
5. Lovas Kis Antal: Művésztábor humora 3. (grafika-papír, toll, ceruza, méret: 37 cm x 49 cm)
6. László Ákos: Madonna Holló László Művésztelep (grafika-vegyestechnika, méret: 40.5 cm x 54.5 cm)
7. Komiszár János: Nyár színei (festmény-olaj, karton, méret: 61.5 cm x 45.5 cm)
8. Komiszár János: Naplemente (festmény-olaj, karton, méret: 61.5 cm x 45.5 cm)
9. Nagyné Hirsch Katalin: Torocki táj (festmény-olaj, farost, méret: 62.5 cm x 45.5 cm)
2. Az Adományozott az Adományt köszönettel elfogadja. Kijelenti, hogy a Holló László Művésztelep célkitűzéseihez
illeszkedve, az alkotásokat új kortárs képzőművészeti gyűjtemény megalapításához használja fel, saját
intézményeiben folyamatosan kiállítja. A kiállítás helyszínén írásban megemlékszik Holló Lászlóról, a tábor
névadójáról. Bemutatja az alkotókat a képek megőrzéséről állagának megóvásáról folyamatosan gondoskodik,
azokat el nem idegeníti.
3. Az Adományozó kijelenti, hogy adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben az általuk nem szabályozott kérdésekben a Ptk 579-582.§-ban
foglaltakat tekintik irányadónak, azzal, hogy a szerződésből fakadó estleges jogvitákra a Szarvasi Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.
A szerződő felek a jelen megállapodást közös értelmezés és átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2011. december 20.
………………………………………

…………………………………………..

Várfi András polgármester

Dr. Szonda István

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Adományozók képviselője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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29. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Kállai Ferenc hagyatékról
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Kállai Ferenc (eredetileg Krampner Ferenc;Gyoma, 1925. október 4. – Budapest, 2010. július 11.) a Nemzet
Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, főiskolai és
egyetemi tanár.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/1996.(IV. 25.) számú határozata alapján a
Nemzet Színészét „Gyomaendrőd Város Díszpolgárává” választotta.
Kállai Ferenc hagyatékát képező tárgyak az elhunyt művész özvegyétől – Kállai Ferencnétől- a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának fenntartásában lévő Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményébe kerültek az alábbiak szerint:
1.
Várfi András polgármester látogatása Kállainénál, ahol az özvegy szóban kinyilatkoztatta, hogy a
szülővárosnak kívánja adni férje művész hagyatékát.
2.
2011. május 5. napján Várfi András polgármester és Dr. Szonda István muzeológus Budapestről
Gyomaendrődre szállították a hagyatéki tárgyakat. Az átadásról készült jegyzőkönyvben jelezve lett, hogy a
múzeumi nyilvántartás után postai úton kerül majd megküldésre a leltár és a szerződés, melyet Kállainé elfogadott (a
jegyzőkönyv az előterjesztés mellékleteként olvasható).
3.
2011. augusztus 10. napján Kállainénak postázásra került a leltár és a szerződés (kísérőlevél, adományozási
szerződés valamint a leltárívek: H2011.1.1.-H2011.749.1.2 az előterjesztés mellékleteként olvasható,).
4.
2011. nyár végén Várfi András ismételten meglátogatta Kállainét, ahol újabb ajándékok átadására került sor.
2011. szeptember 30. napján újabb adományozási szerződés és a tárgyakról (9 db) nyilvántartás készült
(ajándékozási szerződés, valamint a 9 tárgyról készített leltárív az előterjesztés mellékleteként olvasható).
5.
Kállai Ferenc emlékkiállítás megrendezésére került sor 2011. október 29-én 11,00 órai kezdettel, a
Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ünnepi megnyitón a helyi érdeklődőkön kívül megjelent Kállai Ferencné,
Moór Mariann, Avar István és felesége. A köszöntőt Várfi András polgármester mondta, a művészt méltatta Dr.
Szonda István (meghívó az előterjesztés mellékleteként olvasható).
6.
A kiállítás lebontása (2011. november 11.) után a kiállítási tárgyak az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény műtárgy raktárába kerültek és ott találhatóak jelenleg is.
A raktárban a múzeumi szabályoknak és a biztonsági előírásoknak megfelelően vannak a tárgyak elhelyezve.
Kérem a Tisztelt képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót szíveskedjék megismerni és a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

A BIzottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Kállai Ferenc hagyatékról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc hagyatékéról készített
tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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30. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező ütemtervről
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2009.(I. 29.) számú határozatával jóváhagyta
Gyomaendrőd Város Beiskolázási Szabályzatát és a 2009/2010-es tanévre szóló beiratkozási ütemtervét.
A 2012 - es évre szóló ütemterv módosítását el kellett készíteni, mely tartalmazza az általános iskolai beiratkozás
ütemezett feladatait és időpontjait.
A hatályba lépő rendelkezések alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1jén lép hatályba, de a legtöbb intézkedés késleltetve illetve fokozatosan kerül bevezetésre (2013. január 1-től
kerülnek főszabály szerint állami fenntartásba a köznevelési intézmények).
Az elfogadott módosított ütemterv megtekinthető lesz a város honlapján.
Az ütemterv tervezet a határozati javaslatban olvasható.
Kérem a Tisztelt képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót szíveskedjék megismerni és a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező ütemtervről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ és 86.§ alapján javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező 2012. évi
beiskolázási ütemtervét, mely a következő:
A 2012. év beiskolázási ütemterv
1.
A fenntartó januárban tájékoztatja az intézményeket, érdeklődőket a beiskolázás rendjéről a
www.gyomaendrod.hu honlapon keresztül.
2.
Február 17. napjáig az óvodával való egyeztetés lezárása után, Gyomaendrőd Város Önkormányzata az
iskolák rendelkezésére bocsátja a tankötelesek névsorát. Az iskolák a részükre átadott névsorok alapján
nyilvántartják és követik a körzetükbe tartozó gyermekek útját a beiratkozásig.
3.
Az iskolák februárban beiskolázási célú nyílt napokra hívják meg az óvodás gyermekeket, illetve szüleiket.
4.
A nevelési tanácsadó megküldi az iskolaérettségi vizsgálat eredményét az érintettek és a fenntartó,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat részére 2012. március 16-ig.
5. A fenntartó a helyben szokásos módon közzé teszi a beiskolázás módját és a hozzákapcsolódó időpontokat
2012. február 28.-ig.
6.
A beíratás időpontja: a Képviselő-testület 2012. februári ülésén dönt a beiratkozás időpontjáról, előre láthatólag
2012. április 2. 3. 4.
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7.

A beíratással jön létre a tanulói jogviszony.
8. Az iskolák a beiskolázási szabályzatban meghatározottak szerint 2012. április 30-ig döntenek a tanulók
felvételéről.
9. Az iskola a döntéséről 2012. május 7-ig írásban értesíti a szülőket.
10. Az iskola igazgatója 2012. május 14-ig értesíti a tanuló állandó lakóhelye szerinti jegyzőt a tanulói jogviszony
létesítéséről.
11. Az óvodák 2012. október 29-ig az oktatási előadóval egyeztetik az óvoda kötelesek névsorát.
12. Az óvodák 2013. január 15-ig megküldik az oktatási előadó részére a leendő tankötelesekről készült adatokat
(2013/2014-es évre vonatkozóan)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelméről
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 217/2011. (VIII.16.) Gye.Kt.Pgtek.Biz.
határozatával döntött úgy, hogy kezdeményezi az Ignácz Kft., Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott, visszavont
támogatásának bírósági végrehajtás során történő behajtását. A Fizetési meghagyás, az akkor fennálló teljes
tőketartozásra, 3.315.000 Ft-ra és kamataira vonatkozóan kibocsátásra került. A Fizetési meghagyás eljárási díja,
99.450 Ft, melyet a végrehajtáskérő előlegez meg, de a kötelezettet terhel, átutalásra került a Közjegyzői Kamara
részére.
Az Ignácz Kft. a fizetési meghagyásos eljárás 2012. január 31-ig történő felfüggesztését kérte a közjegyzőtől. Ebben
vállalta, hogy 2012. január 12-ig megfizet 50.000 + 765.000 Ft-ot a tartozásába és megegyezést kezdeményez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a tartozás rendezésének érdekében.
Az Ignácz Kft. kérelemmel fordult a Vállalkozásfejlesztési Alappal kapcsolatos ügyekben illetékes döntéshozó
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsághoz, melyben kérte a kölcsön eredeti
ütemezés szerinti visszafizetését, illetve a végrehajtási eljárás megszüntetését. A vállalt 815.000 Ft 2012. január 11ig megfizetésre került.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és a következő
döntést hozta:
A Bizottság nem kívánja visszavonni az Ignácz Kft. felé, a Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott, visszavont
támogatás behajtására kibocsátott fizetési meghagyást, kéri annak a közjegyző általi jogerőre emelését. Az Ignácz
Kft. a fennálló 2.500.000 Ft tőke és a visszavont támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével
számított kamatát a következők szerint fizetheti meg: 2012. január 31-ig meg kell fizetnie 385.000 Ft-ot, a
továbbiakban 2012. február 1-től 2012. december 31-ig, minden hónapban, a hónap utolsó napjáig 280.000 Ft-ot.
2013. január 15-ig a tényleges befizetések után kiszámított kamattartozás fennmaradó részét, illetve a
kezdeményezett fizetési meghagyás, 99.450 Ft összegű eljárási díját kell megfizetni.
Amennyiben a kft. nem tesz eleget a fenti részletfizetési kötelezettségének, úgy a Bizottság kezdeményezi a
végrehajtási eljárás folytatását.
Az Ignácz Kft. kérelmét a közjegyző és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
felé, valamint a kamatszámítás kimutatását az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.

Döntési javaslat
"Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelméről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját az Ignácz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott, visszavont
támogatásával kapcsolatos kérelem elbírálásának ügyében, mely szerint:
A Bizottság nem kívánja visszavonni az Ignácz Kft. felé, a Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott, visszavont
támogatás behajtására kibocsátott fizetési meghagyást, kéri annak a közjegyző általi jogerőre emelését. Az Ignácz
Kft. a fennálló 2.500.000 Ft tőke és a visszavont támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével
számított kamatát a következők szerint fizetheti meg: 2012. január 31-ig meg kell fizetnie 385.000 Ft-ot, a
továbbiakban 2012. február 1-től 2012. december 31-ig, minden hónapban, a hónap utolsó napjáig 280.000 Ft-ot.
2013. január 15-ig a tényleges befizetések után kiszámított kamattartozás fennmaradó részét, illetve a
kezdeményezett fizetési meghagyás, 99.450 Ft összegű eljárási díját kell megfizetni. Amennyiben a kft. nem tesz
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eleget a fenti részletfizetési kötelezettségének, úgy a Bizottság kezdeményezi a végrehajtási eljárás folytatását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Képviselő-testület 2012. évi első félévi munkaterve
Dr. Csorba Csaba jegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Beterjesztem a Képviselő-testület 2012. első félévi munkatervére vonatkozó javaslatot. Az

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 12. §-hoz fűzött kommentár szerint a testületnek nem
kötelező munkatervet elfogadni. A fenti jogszabályban erre vonatkozó jogszabályi előírás nem
található. Az Ötv. szerint erre vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési
Szabályában alkothat. A fentieknek megfelelően figyelemmel az SZMSZ-ben foglaltakra,
összeállításra került a testület 2012. első félévévi munkatervének javaslata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet a bizottsági vélemény alapján
szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira a Képviselőtestület tagjai bármikor tehetnek javaslatot, és a munkatervet a testület szabadon módosíthatja. A
jelentős jogszabályi változások feldolgozását követően az egyes ülések napirendi pontjai
előreláthatólag jelentősen változhatnak. Az egyes tárgyalandó kérdések az ülés előkészítésében
jelentős szerepet játszó bizottság elnöki munkacsoport javaslata alapján kerülnek napirendre.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a munkaterv
elfogadását

Döntési javaslat
"Képviselő-testület 2012. évi első félévi munkaterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. első félévi munkatervét az alábbiak szerint
elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10.
§-ban foglaltakra.
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2012. elsõ félévére

Január 26.
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- A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1. Valamennyi bizottság
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-A Liget Fürdő
megtárgyalása

Kft.

gazdálkodásáról

készült

igazságügyi

könyvszakértői jelentés

Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-

A Liget Fürdő Kft. bérleti díjának módosítása

Hivatali felelős:
1)

Tóthné Gál Julianna köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A kötvény 2011. II. félévében megtermelt hozama után fizetendő prémiumdíj
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1)

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
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1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- IKSZT 2012. évi finanszírozási terve
Hivatali felelős:
1)

Dobó Anita köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-nek módosítása
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2012. évi
közművelődési programtervének jóváhagyása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-Mezőgazdasági utakra pályázat benyújtása
Hivatali felelős:
1)

Farkasné Kazár Éva köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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- Helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Enyedi László osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-

Kner Nyomdamúzeum támogatása 2012-ben

Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítás első fordulós vitája
Hivatali felelős:
1)

Megyeri László aljegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Február rendkívüli testületi ülés

- A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1)

Valamennyi bizottság

Február 23.
- „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról jelentés
Hivatali felelős:
1)

Dr. Tímár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottságok:
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1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló Bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Enyedi László osztályvezető

3)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

3)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Óvodai és iskolai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági, idegenforgalmi)
támogatásban részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Enyedi László osztályvezető

3)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- A polgármester 2012. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
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1)

Lévai Éva köztisztviselő

2)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012 évre szóló munkatervének
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A vállalkozásfejlesztési alapból kapott támogatások 2011. évi szakmai beszámolóiról, illetve
a Széchényi VT. esetében pénzügyi elszámolásáról, mivel nekik lejárt a támogatási időszak.
Nem teljesített vállalkozásfejlesztési alap végrehajtásával kapcsolatos eljárásról tájékoztatás
adása.
Hivatali felelős:
1)

Enyedi László osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Az egészségügyi szolgáltatást végzők iparűzési adóbevallásainak ellenőrzéséről szóló
tájékoztató
Hivatali felelős:
1)

Enyedi László osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés megkötése a 2012
évi rendezvények támogatásáról
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Hivatali felelős:
1)

Dr. Szonda István intézményvezető

2)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Feladat ellátási szerződés megkötése a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel
Hivatali felelős:
1)

Dr. Szonda István intézményvezető

2)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára teljesítmény követelmények meghatározása a
2012-es költségvetési évre
Hivatali felelős:
1)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Önkormányzati, államháztartási, köznevelési törvények hatálybalépésével kapcsolatos
feladatokról ütemterv készítése
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Megyeri László aljegyző

3)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)
2)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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-2012.évi útkarbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Pardi László köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Március 29.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Tímárné Binges Irén osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Varga Beáta köztisztviselő

2)

Kiss Ildikó köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2011. évi közbeszerzési
tervről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Tájékoztatás a kötvény összegének forgatásából származó hozam (2011. évi) alakulásáról
Hivatali felelős:
1.

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
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- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés
bemutatása
Hivatali felelős:
1)

Fekete József ügyvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság

-Köznevelési feladat ellátással kapcsolatos
átszervezésről új intézményalapításáról döntés

koncepció

felülvizsgálata

intézmény

Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

3)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

4)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Egészségügyi feladat ellátási koncepció elfogadása, alapellátásra és szakellátásra
Hivatali felelős:
1)

Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos

2)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Társulás
keretében hulladékgazdálkodással
pályázatokról beszámoló

és

belvízvédekezéssel

Hivatali felelős:
1)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
2)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

-Benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
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kapcsolatos

1)

Dobó Anita köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Zöldterület gazdálkodás 2012. évi tervének elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Varju Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

-Beszámoló az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti
transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti változásokról
Hivatali felelős:
1)

Fekete József ügyvezető

Tárgyaló bizottság
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Beszámoló a 2011. évi utolsó negyedévében végrehajtott közmunkaprogramról, a szociális
földprogramról, és a Start Közmunka Programról
Hivatali felelős:
1)

Hunya Péter projekt koordinátor

2)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

3)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)
2)

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

Április 26.
- Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2012. évi üzleti terv elfogadása, prémium
feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2012. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2011. évi működéséről.
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
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Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2012. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás
megállapítása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Enyedi László osztályvezető

3)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, lezárt hulladéklerakó telep rekultivációjáról
szóló pályázatról beszámoló.
Hivatali felelős:
1)

Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

2)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések
behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és
bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Koloh László kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottságok:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/2013-es tanévben fizetendő térítési
és tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
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Hivatali felelős:
1)

Hevesi Nagy Anikó Intézményvezető

2)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-Zászló és címer használatról szóló rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1)

Megyeri László aljegyző

Tárgyaló bizottság
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Május 31.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Tájékoztatás a kötvény összegének forgatásából származó hozam és a felhasználások
2012. első negyedévi alakulásáról
Hivatali felelős:
1.

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1.

Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Kóris Györgyné kuratórium elnöke
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Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottságok:
1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a település egészséges ivóvízzel való
ellátásának áttekintése, figyelemmel a társulások működésére.
Hivatali felelős:
1)

Hornok Béla igazgatósági tag

2)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottságok:
1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Belvíz VIII-as ütemről beszámoló, önkormányzati tulajdonban lévő holtágak üzemeltetési
feladatainak áttekintése
Hivatali felelős:
1)

Tóth Beatrix köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Beszámoló az IKSZT működésének kezdeti tapasztalatairól
Hivatali felelős:
1)

Dobó Anita köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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-Szociális földprogramról beszámoló
Hivatali felelős:
1)

Hunya Péter projekt felelős

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Június 28.
- A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2012. januártól-áprilisig terjedő időszak
vonatkozásában
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1)

Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Oktatási intézményekben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok engedélyezése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
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1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1)

Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat
elbírálása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák
nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1 ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az
elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1)

Ügyvezetők

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1)

Varju Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
2)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

-Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda
felújításokat
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Hivatali felelős:
1)

Pardi László

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Július

SZÜNET

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2011. évi Gyomaendrődi Start munkaprogramról
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd városában 2011. október 20.-tól elindult 100 fő közfoglalkoztatása a start munkaprogram keretében.
Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő bel- és külterületi csatornák karbantartásában 50 fő, az illegális
hulladéklerakók felszámolásában 10 fő és 40 fő a téli közfoglalkoztatásban nádvágás és annak felszámolása,
vályogtégla készítésében kapott feladatot. November közepétől pedig újabb 50 fő állhatott munkába a
mezőgazdasági földút karbantartási projekt keretében.
Októberben elindult a szükséges eszközök beszerzésének folyamata, valamint a térségi munkaügyi központ
kiközvetítette a dolgozókat, akik az orvosi vizsgálat után munkába álltak.
Ahhoz, hogy a programban munkát kapó 150 fő munkáját le lehessen vezényelni, a város önkormányzata segítséget
kért a munkaügytől, így a TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért
(Decentralizált programok a konvergenciarégiókban)” elnevezésű projekten keresztül 4 fő bérszámfejtőt vettek fel,
akik a heti bérszámfejtésért feleltek. Ezen kívül 1 fő humánpolitikai ügyintéző a közmunkások humán ügyeit intézte
és felügyelte a bérszámfejtők munkáját, valamint 1 fő közmunka vezető állt munkába, aki a programban dolgozók
munkáját felügyelte, tartotta a kapcsolatot az önkormányzat a munkaügyi központ és a Zöldpark Kft. közözött,
elkészítette a beszámolókat elszámolókat.

Belvíz-elvezetés
A belvíz elvezetési projektben két brigád 25-25 fővel kezdte meg a munkákat október végén. Az egyik brigád az
Endrődi határcsatornán indult el a Selyem út felől Öregszőlő irányába, a csatorna cserjézése és tisztítása zajlott. Az
előző években a környéken igen nagy belvíz volt így nagy szükség volt már a csatorna tatarozására. Ez a csatorna
gyűjti össze az Endrődi rész belvizének nagy részét és a mezőgazdasági területekről is jelentős mennyiségű
csapadékot és belvizet vezet a Fűzfási holtágba. (1. kép, 2. kép, a mellékletben)
A 25 fő kaszákkal, baltákkal és ágvágókkal kezdte meg a munkálatokat. Később láncfűrész és fűkasza használata is
szükségessé vált. A csatorna nagyrészt külterületen van, út nincs mellette így megközelítése gyakran nehezen
történt meg. (3. kép, mellékletben)
A csatornát igen nagymértékben benőtte a nád és a cserje, több mint három és fél km-en lett megtisztítva. (4.-11.
képek)
Egy másik brigád szintén 25 fővel a Fáy utca melletti csatorna tisztítását kezdte meg. Két munkanap alatt a
csatornaszakasz megtisztításra került. Később újra kellett szintezni a szakaszt és meg is lett mélyítve ez a
belvízelvezető csatorna. Így a környező utcákból a vízelvezetés megoldott. Ez a csatornaszakasz kb. 225 fm. (12.16. képek)
A Ságvári utca belvízelvezető csatornája és az átereszek is ki lettek takarítva, betontükör készült az aljára. Az ide
befutó utcák csatornái bevezető részét is kitakarították a dolgozók. A csatorna egy záportárazóba torkollik, az ehhez
vezető csatorna is ki lett takarítva, valamint a záportárazó körüli nád le lett vágva. A csatornák kb. egy km hosszan
lettek kitakarítva, a záportárazónál kb. 800m2 -nyi nád és cserje lett letakarítva. (17.-21. kép)
Téli közfoglalkoztatás
A téli közfoglalkoztatás projektben 40 fő volt foglalkoztatva két húsz fős brigádban. Mivel az időjárás nem kedvezett
a nádvágásnak, így két régi temetőből termelték ki az ott elburjánzott növényzetet (orgona, gyalogakác, stb.), majd
ezt tüzelőként hasznosították otthonaikban. Ez, hogy hazavihették tüzelőnek a kitermelt növényzetet valamelyest
javította a munkamorált. Az egyik temetőben kb. 12000 m2 -nyi terület lett kitakarítva, a másik területen kb. 30000 m2 .
November közepére Csorváson felújították a biotégla (vályogtégla) gyártó gépsort. Sajnos a gép elhelyezésére szánt
helyszín felújítására nem volt elegendő forrása az önkormányzatnak, így egy másik helyet kellett keresni neki. A
gépsor végül sikerült elhelyezni, de egyelőre nem lehetett üzembe helyezni, mert az átadó nem adta vele a
gépkönyvet, így kicsúsztunk az időből. Várhatóan a 2012évi projekt indulására elkezdődhet a gyártás. Mivel a
gyártás nem indulhatott meg, így nem került megvásárlásra cement. A gépsor üzemképes állapotban van, az
olajnyomás beállítása után megkezdődhet a gyártás.
Kisebb területeken lett nád eltakarítva, de az igazi letermelés csak abban az esetben valósítható meg, ha a holtágak
befagynak. (22.-38. képek)
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Illegális hulladéklerakók felszámolása
A programban 10 fő dolgozott október 20.-tól az év végéig. Gyomaendrőd belterületén található illegális
hulladéklerakókat számolták fel. Nagyobb lerakatoknál több konténernyi hulladék lett elhordva, majd kisebb
lerakatokat is sikerült felszámolni, remélhetőleg megakadályozva ezzel, hogy azokon a területeken nagyobb
mennyiségű hulladék összegyűljön. Ezen felül szemetesebb utakat, utcákat is megtisztítottak. (39.-41. képek)
Mezőgazdasági földutak karbantartása
A program dolgozói november 14.-én álltak munkába, két brigád 25-25 fővel. Az egyik brigád az ú.n. „egyenes” úton
kezdte meg a munkákat, ahol a földút széléről benőtt gallyakat és fákat tették rendbe, a földutat egyengették ki,
valamint a mellette futó csatornákat és átereszeket hozták rendbe valamivel több, mint két km-es szakaszon. Az
önkormányzati kezelésben lévő belvíz elvezető árkok rendben tartásával biztosíthatók, a külterületi utak védelme.
Jelentősen javulhat a mezőgazdasági művelésű területek a csapadékvíz elvezetése, amely egyben a
mezőgazdasági termelés biztonságát is segíti. A programban fel lettek használva ásók, lapátok fejszék és gereblyék,
valamint a láncfűrész és a fűkasza is. Mivel az önkormányzat tulajdonában lévő Fonton traktor gyengének bizonyult
a vonólap és a tárcsa használatához (ezek terv szerint egy másik programelem nagyobb teljesítményű erőgéphez
lettek betervezve, de az a pályázat csak 2012-ben indulhat, 2011-ben nem nyert) így azok egyelőre nem lettek
használatba helyezve. Ezáltal az előre betervezett üzemanyag nem került megvásárlásra. (42.-46. képek)
A másik brigád Kocsorhegy településrészen dolgozott. A településrész földútját igazgatták, valamint több fontos
csatornát és átereszt takarítottak (kb 450m-en), mélyítettek ez által biztosítva a lefolyást a lakóházaktól a holtág
felé. A településrész keletebbi részén a csatorna és az út közt egy hosszan elnyúló földgát akadályozta meg a
lefolyást, amit 5m-enként átvágtak, így a lefolyás biztosított. (47.-55. képek)
Sajnos a program lebonyolítását nehezítette az, hogy néhány dolgozó gyakran alkoholos befolyásoltság alatt ált a
munkába érkezéskor. Ilyen esetekben a brigádvezetők próbálták rugalmasan kezelni az ügyet és hazaküldték
szabadságra a dolgozót, de később is így folytatódtak a dolgok így a munkaviszonyt meg kellett szüntetni. Ezekben
az esetekben a munkaügyi központ munkatársai rugalmasan és gyorsan közvetített ki új munkaerőt.
A program sikeres volt, hiszen az eddig munkanélküliek lettek visszavezetése a munka világába, emellett olyan
problémák lettek megoldva a városban, amiket a program indulása nélkül lehetetlen lett volna véghezvinni. Ami
nagyon fontos és az emberek önbecsülésén is sokat segít, hogy a programban dolgozók segély helyett
közfoglalkoztatási bért kaptak.
Pénzügyi elszámolás
Mennyiség
(db)
Eszközök
32
60
10
10
3
60
1
1
4
2
1
4
Munkaruházat
150
150
150
150
150
160
Eszközök, szolgáltatás
1
1

Termék, szolgáltatás neve
Ásó
Lapát
Talicska
Gereblye
Fejsze
Kesztyű
Fűkasza FS 360
Motoros fűrész
Láncfűrész
Szivattyú
Szintező műszer
Fűkasza FS 87
PVC csizma
Szélzseki + nadrág
Védőbakancs Athos
Factory Kert.nadrág
Factory m.kabát
Marhahasíték kesztyű
OMT-1,6 Tárcsa
LDA-180R Vonólap
Cementtel földtégla gyártó
gépsor felújítása
Szemeteszsák

Ár
(támogatásból)

1
30

Összesen

83 480 Ft
71 550 Ft
79 625 Ft
8 000 Ft
9 750 Ft
12 000 Ft
225 000 Ft
165 000 Ft
160 000 Ft
400 000 Ft
84 990 Ft
519 600 Ft

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

260 969 Ft
371 250 Ft
540 125 Ft
521 250 Ft
495 000 Ft
16 250 Ft

0
0
0
0
0
12 000 Ft

517 500 Ft
323 750 Ft

0
0

950 000 Ft
11 970 Ft

0
0

5 827 059 Ft

12 000 Ft

Bérkifizetések
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Ár
(Önerőből)

Hónap
Október
November
December
Összes

Bérkifizetés
2 265 326 Ft
8 225 248 Ft
9 501 817 Ft
19 992 391 Ft

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2011. évi Gyomaendrődi Start munkaprogramról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi Start munkaprogramról készült beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. kép
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54. kép
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