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A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetését a 4/2011.
(II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg .32.258.- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került beépítésre a normatív támogatások közé a 2011.
október havi normatíva lemondás összege.
A szociális igénylések alapján a kötött felhasználású támogatások előirányzata közé 83.716 E Ft összegben
átvezetésre került a működési célú pénzeszközátvételek közül a rendszeres segélyekre megtervezett
összeg.
A központosított támogatások között szerepel a létszámleépítéshez megkapott támogatás 1.821 E Ft-os
összege, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekhez pályázaton nyert 1.065 E Ft, továbbá a
pedagógusok anyagi ösztönzésére kapott támogatás 536 E Ft-os összege.
Beépítésre került a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség, továbbá a
bérbeadásból származó plusz ÁFA befizetési kötelezettség is.
A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összeg teljes egészében felhasználásra
került.
Közköltséges temetésre 2.329 E Ft kifizetés történt, forrásául a bevételek között szereplő közköltséges
temetés visszafizetés szolgál.
A 716/2011. Gye. Kt. határozat alapján a a Csemetekert Óvoda részére 600 E Ft összegű kölcsön nyújtása
történt.
Az IKSZT beruházáshoz 2011. évben összesen 39.780 E Ft összegű beruházási célú pénzeszköz
megelőlegezés történt, melynek előirányzata beépítésre került a kölcsönök közé.
Megtörtént a közmunka teljesítéséhez kapcsolódóan az előirányzat módosítása, melynek forrása a
közmunkára biztosított 51.444 E Ft támogatási összeg.
Az adóbevételek között az iparűzési adó teljesítése 30.020 E Ft-tal alulmaradt a tervezettől, így az
előirányzat csökkentésre került a 30.020 E Ft összeggel, melynek forrásául a tartalékban lévő előző évi
pályázatokból befolyt összeg szolgál. Szintén alacsonyabb a teljesítés a gépjármű adó bevételnél, itt a
bevételkiesés 9.039 E Ft, mely összeggel csökkentésre került a módosított előirányzat összege.
Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek
beépítésre.
A Térségi Szociális Gondozási Központ és a Sportcsarnok kivételével az intézmények gazdálkodása a
számukra biztosított kiadási főelőirányzatokon belül történt. A Térségi Szociális Gondozási Központ az elmúlt
hónapokban már jelezte az önkormányzat felé, hogy az év végére várhatóan túlfinanszírozottá válik, ezért
kiegészítő önkormányzati támogatási igénye keletkezik. A dologi kiadások túlteljesítése miatt szükségessé
vált 2.991 E Ft összeggel kiegészíteni a működési támogatását. Az intézmény egész éves gazdálkodása
során előnyt jelentő tényező a közfoglalkoztatás, melynek köszönhetően bérmaradványa keletkezett az
intézménynek, melyet a dologi kiadásokra fordíthat. Másik előny, hogy az étkezők száma, mind a szociális
étkeztetés, mind a külső étkeztetés tekintetében megnőtt a tervezetthez képest, mely többletbevételt jelentett
az intézmény számára. A dologi kiadások tervezetthez képest történő teljesítése nagy terhet jelentett 2011.
évben az intézmény részére. A keletkezett többletbevételt és megtakarítást figyelembe véve sem tudta az
intézmény a dologi kiadásait finanszírozni, ezért vált szükségessé a kiegészítő önkormányzati támogatás
2

biztosítása. A 2.991 E Ft-ból a tartalékban 581 E Ft Beköltözési hozzájárulás az intézményhez kapcsolódóan
rendelkezésre áll, így a tényleges többletigény 2.410 E Ft, melynek forrása a tartalékban lévő előző évekről
áthúzódó pályázati pénzeszközök összege.
A Kner Imre Gimnáziumhoz tartozó Városi Sportcsarnok tervezett dologi kiadásai nem nyújtanak fedezetet a
tényleges kiadásokra, így 787 E Ft összegű működési többlettámogatást kellett biztosítani az intézménynek.
Az intézményeknél megtörtént a 2011. évi normatíva tényleges mutatószámainak összesítése, és a normatív
támogatás év végi elszámolása. A tanulói létszám csökkenéséből adódóan a Kner Imre Gimnáziumnak 784
E Ft normatíva visszafizetése keletkezett. A Kis Bálint Általános Iskolában az óvodai létszám pozitív irányban
alakult a július lemondáshoz viszonyítva, így a III. számú előirányzat módosításkor érvényesített 399 E Ft
normatíva lemondás korrekciózásra került. Az intézménynél 2011. szeptember 1.-től bevezetésre került a
nemzetiségi nyelvoktató program, így a feladatnövekedésből adódóan 415 E Ft többlet normatíva igénye
keletkezett. A Kis Bálint Általános Iskolánál a 2010. évi normatíva ellenőrzésekor a Magyar Államkincstár az
óvodai gyermekek létszám eltérése miatt visszafizetési kötelezettséget állapított meg, melynek
eredményeként 331 E Ft-tal csökkent az önkormányzati kiegészítő támogatása.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti
költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása
állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet.
Amennyiben a módosítás során jelentkező előirányzatok nem kerülnek beépítésre, úgy intézményeink
finanszírozásában jelentős túlfinanszírozás mutatkozna, melyet az intézmény saját erejéből nem lenne képes
megoldani.
Amennyiben a közfoglalkoztatás nem vált volna lehetővé intézményeink részére, úgy az eredeti költségvetés szerinti
személyi juttatások alakulása nem lett volna biztosítva.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2011. (………..) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában
szereplő bevételek főösszege 4.392.306.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.648.408.-E Ft-ra változik, részletezve a 3.
mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 86.656.-E Ft-ra módosul, részletezve
a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 924.394.- E Ft-ra, ezen
belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 430.185.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás
32.975.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 461.234.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5.
melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 732.848.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6.
melléklet tartalmazza.
6. § A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő mezőőri álláshely megszüntetésre került a feladat átszervezése miatt, melyet a
13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
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Döntési javaslat
"A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Indoklás
A 2011. évi költségvetésről szóló
4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§
A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
IV. módosított előirányzat
V. módosított előirányzat
változás

4 026 207
4 360 048
4 392 306
32 258

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
Költségvetési támogatások
1.
Normatív állami hozzájárulás
-2834
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
83726
3.
Központosított támogatás
3421
4.
Címzett- és céltámogatások
5.
TEKI támogatás
6.
Céljellegű decentralizált támogatás
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
-32
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
1.
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
-30020
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
2.
Átengedett központi adók
1.
SZJA helyben maradó része
2.
SZJA jöv.kül.mérséklése
3.
SZJA normatív módon elosztott
4.
Gépjármű adó
-9039
5.
Termőföld bérbeadása
3.
Különféle bírságok
4.
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
1.
2.
Mezőőri járulék bevétele
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
Oktatási ágazat
4.
Kis Bálint Általános Iskola
1.
Saját bevétel
548
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
70
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
5.
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
1.
Saját bevétel
741
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
1314
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
6.
Kner Imre Gimnázium
1.
Saját bevétel
2.
Átvett pénzeszköz műk c.
3.
Felhalm.célú bevétel
4.
Előző évi pénzmaradvány
1

7.

Városi Egészségügyi Intézmény
1.
2.
3.
4.

8.

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

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

10.
11.

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

7215
2938

Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel (pályázatok)
Átvett pénzeszköz műk c.
448
Felh.célú bev.(pályázatok)
Előző évi pénzmaradvány
Városi Könyvtár
Saját bevétel
30
Átvett pénzeszköz műk c.
244
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Zene- és Művészeti Iskola
Saját bevétel
-427
Átvett pénzeszköz műk c.
187
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
598
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
17
Átvett pénzeszköz műk c.
151
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
526
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
36 916
Átvett pénzeszköz műk c.
-48 289
Felhalm.célú bevétel
-18 520
Előző évi pénzmaradvány
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
2329
Közköltséges temetés visszat
CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011
Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V
Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

32 258
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3.§
Működési költségvetési kiadások változása
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Eredeti előirányzat
983 892
259 481 671 651 438 210
6 160
IV. Módosított előirányzat 1 006 954
265 721 785 893 486 792
6 940
V. Módosított előirányzat 1 026 308
267 700 849 059 499 149
6 192
Változás
19 354
1 979 63 166
12 357
-748
4. cím Kis Bálint Általános Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
27/2011 KIM rendelet IPR
1 065
27/2011 KIM rend. Kieg ill.
421
114
úszásoktatás
115
Csárdaszállás korrekció
5
Közfoglalk. Tám.
57
8
TÁMOP 3.4.3.
-886
886
novemberi kompenzáció
56
15
saját bevétel többlet
548
Év végi norm.elszám.-plusz feladatell.
483
átcsoportosítás
-48
-815
863
Változás

486

-678

2 193

Összesen
2 359 394
2 552 300
2 648 408
96 108

Összesen
1 065
535
115
5
65
0
71
548
483
0
0
0
2 887

886

5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
novemberi kompenzáció
67
2009. évi norm.vfiz.
-49
Viktória a gyerekekért alap.pály.
1000
Létszámcsökk.pály.
565
153
átvezetés
-1287
-1076
3146
-783
saját bevétel
741
útravaló ösztöndíj
50
35
úszásoktatás
21
átvett pe. felhasználása
229

Változás

-376

-923

4 859

0

Összesen
67
-49
1 000
718
0
741
85
21
229
0
0
-748
2 812

6. cím Kner Imre Gimnázium
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
novemberi kompenzáció
9
9
úszásoktatás
374
374
sportcsarnok többletkiadása
787
787
normatíva visszafizetés
-784
-784
átcsoportosítás
-1 000
-300
1 107
-193
Változás
-1 775
-300
2 268
0
0
193
7. cím Egészségügyi Int.
novemberi kompenzáció
támogatás csökkenés miatt.

Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
5
1
-329

5

1

-329

0

Összesen
6
-329
0
0
0
-323

8. cím Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
novemberi kompenzáció
-28
-28
munkaügyi központ támogatása
2020
2020
plusz bevétel
341
6874
7215
szem.jutt.megtakarítás átcsop.
-2509
2509
0
közmunkások dec.havi bér
918
918
önkorm.kieg.támog.
28
2963
2991
Változás
-1250
0
14366
0
0
13116
3

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
átvett pe felhasználása, átcsoporto
743
130
-425
Változás

743

130

-425

0

9. cím 2. alcím Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
átvett pe. felhaszn, átcsop.
1667
330
-888

Változás

1667

330

-888

0

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
októberi norm.lemondás miatti csökk.
-783
átcsop. tárgyi eszk.vás, bér hely.
600
50
-1751
Változás

600

50

-2534

0

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
létszámleépítés tourinform iroda
297
80
átvett pe.felhasználása
230
58
310

Változás

527

138

310

0

9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
50
118

Változás

50

0

118

0

9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
22
-14
468
50
Változás

22

-14

468

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

50

Összesen
448
0
0
448

Összesen
1109
0
0
0
1109

Összesen
-783
-1101
0
0
-1884

Összesen
377
598
0
0
0
0
975

Összesen
168
0
0
0
168

Összesen
526
0
0
526

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

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

0

0

0

0

0
0

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

Változás

0

0

0

4

0

0

52211010 Helyi közutak üzemeltetése
Változás
42110010 Útépítés
elj.díj, bankktsg útép.

0

0

0

945
3 756
4 701

0

0

336
336

0

0

0

945
3 756
4 701
0
336
336
0
0
0

10 809
10 809

0

10 809
10 809

0

0

0
0
0
0

belter.utak ford.áfa
Változás
0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
áfa bev.befiz.
Változás
0
68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Változás
0
0
68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
ÁFA befizetés bérl.díj
Változás
0
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0

0
0

kompenzáció

208

56

Változás
84112412 Építéshatóság
dologi ép.hat. Átcsop.

208

56

0

264
0
264

kompenzáció

280
280

76
76

Változás
841116 kisebbségi képv.választás

0

0

0

340

Változás
84112610 Igazgatási tevékenység
kompenzáció átcsop.
-1 417
tanulmányi támog.
Bursa Hungarica ösztöndíj átut.
átcsop.közterületfelügyelők, ép.h.
létszámleépítés
282
Változás
-1 135
84112611 Okmányiroda
kompenzáció
150
Változás
150
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők
felújításra átcsop.
kompenzáció
60
Változás
60
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok
bér átcsop.
176
Változás
176

340

340
356
696

0

-271

0

-1 688
58
930
-810
299
-1 211

0

190
0
190

0

-214
120
-94

58
930
-810
17
-254

-810

988

40
40

0

0

-214
60
60

-214

0

0

0

0

176
176

Változás
84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140310 Városgazdálkodás

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

5

84140311 Vállalkozói iroda
Változás
0
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
szállítás h.
Változás
0
84242110 Közterület felügyelők
átcsop.motor üzemanyag
bér átcsop.
40
Változás
40
84242111 Mezőőri szolgálat
bér átcsop.
354
Változás
84242112 Településőrök
telefonktg.átcsop
Változás

354

0

0

0

0
0

0

8
8

0

8
8

0

340
40
380

0

354
0
354

340
0

340

0

0

0

130
0

0

130
0
130

0

0
0
0

16 990

0

0

16 990
0
16 990

500

-500

500

-500

0

0
0
0

0

0
0
0

0

130

84253110 Polgárvédelmi tev.

Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem
Belvíz V. ford.áfa

0

Változás
85101150 Óvodai nevelés

0

0

0
16 990

0

átcsoportosítás

Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.

0

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása
pe. megelőlegezés közmunkára

0

0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

918

Változás
88211110 Rendszeres szoc.segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0
0
0
0
0

918
0

Változás
0
88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.
helyesbítés
Változás
0
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0
0

0

0

400
400

400
400

Változás
0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.
egyszeri gyvt.
Változás
0

0

0

0

0
0

0

0

11 449
11 449

11 449
11 449

6

0

918
0
918

88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás
egyszeri gyvt.
Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

-11 020
-11 020

-11 020
-11 020

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.
helyesbítés

0

0

0

0
0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

-7 400

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88212410 RK gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.
mozgáskorl.tám.
Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

-7 400
0

0

0

0

0

0

0

0

2 695
2 695

2 695
2 695

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
helyesbítés

0

0

0

0
0

Változás
88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

-7 400
0
-7 400

7 000

0

7 000

7 000
0
0
7 000
0
0
0

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88993510 Otthonteremtési támogatás
otthonteremtési támog.
Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
gyermektartásdíj
Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

3304
3304

3304
3304

Változás
0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0
0
0
0
0
0

Változás
0
89044110 Közcélú támogatás
közmunka átcsop.
-12112
Változás
-12112
89044210 Közhasznú foglalkoztatás
közmunka fogl.
12700
Változás
12700
89044310 Közmunka
közmunka fogl.
17909
Változás
17909

0

0

0

0

-1647
-1647

0

0

-13759
-13759

2020
2020

200
200

0

14920
14920

2888
2888

3209
3209

0

24006
24006

7

0

91042210 Védett természeti értékek megőrzése

Változás
8520211 ált.iskolai okt.
pe. megelőlegezés
iskolabusz kiad.
Változás
91050210 Közműv.int.működtetése

0

0

0

0

2966
2 966

0
0
0
0

0
3776

0

3 776

0

3 776
2 966
6 742

0

0
0
0

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás
93120410 Diáksport

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
384
-314
20
90

Változás
0
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
úszásoktatás
Körös-Kajak felajánlás átcsop.fejl-re
támog.polg.m.alapból
Változás
0
93291110 Fürdő
úszásoktatás, belépő komp.
Változás
0
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás
bér átcsop.
25

0

6

Változás

6

0
384

25

0

384

-314
20
-294

0

2871
2871

105
105

2976
2976

0

0

31
0
0
31

0

0
0
0
0
0

0

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

0

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

0

Változás
96030210 Temetkezés

0

Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás
84117310 Népszámlálás

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Összesen:

18 655

3 245

42 760

11 421

0

76 081

Polg.Hiv. összesen:

22 264

3 879

39 809

11 471

0

77 423

Mindösszesen:

19 354
19 354

1 979
1 979

63 166
63 166

12 357
12 357

-748
-748

96 108
96 108

Változás

8

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

69 015
81 666
86 656
4 990
Alcím neve

Előirányzat neve

Változás

Kis Bálint Ált.Isk.

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi Intézmény

4.
8.

Térségi Szoc. Gond. Központ
Adományból épületfelújítás

10.

-2 526

Polgármesteri Hivatal
3
6.
4

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.

4.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Közmunka eszközfelújítás
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák
gépjármű felújítás
Jókai úti óvoda ivóvíz beköt.felúj.
Endrődi temetőnél csatorna rek.
Népliget u.ép.kazánház és fűt.r.felúj.

Felújítás változás összesen:

9

950
4 886
214
139
427
900
4 990

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
375 587
10 728
IV. Módosított ei.
464 088
30 941
V. Módosított ei.
430 185
32 975
Változás
-33 903
2 034
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

Felhalm. egyéb kiadásai
403 663
418 525
461 234
42 709

Alcím neve

Előirányzat neve

Összesen
789 978
913 554
924 394
10 840
Változás

Kis Bálint Általános Iskola

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium
interaktív atlasz vásárlása

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

8.

Térségi Gondozási Központ
Adományból épületfelújítás

Városi Zeneiskola
Eszközbeszerzés

193

2 526

861

Határ Győző Városi Könyvtár
11.

Polgármesteri Hivatal
2 396
-40 368
349

Közmunka eszközbeszerzés

IKSZT ber.2011.évi kiadása
OPTIJUS jogdíjas t.vás.

TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz.

140

Fejlesztési kiadás összesen:
10.
Térségi Szociális Gondozási Központ
11.
4.

-33 903

Polgármesteri Hivatal
Otthonteremtési támogatás
Körös-Kajak SE ber.c.pe.átad felajánlásból

Közmű 15 % visszatérítés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

1 710
314
10
2 034

11.

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
IKSZT beru-hoz pe.átad.
9.
Csemetekert Óvoda tám.-716/2011. Kt.hat.
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre,
Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

39780
600
2 329
42 709

Felhalmozási kiadás összesen:

10 840

4.

10

6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat

807 820

IV. Módosított előirányzat
V. Módosított előirányzat
Változás

812 528
732 848
-79 680

Cím Alcím Előir.
Alcím neve
Előirányzat neve
Cím neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Sport alap felhasználása
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás)
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, városi öröksé

Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Beköltözési hozzájárulás 10 % felhasználása
Kötvény fel nem használt része (IKSZT beruh.)

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Egyéb általános tartalék
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:

11

Változás

-2 934
-2 340
-440
-2 300

-8 014
-50 934
-509
-581
-19 642

-71 666
-79 680
-79 680
-79 680

2. melléklet

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

Előir.
szám

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

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2011. évi terv

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

698 101
10 792
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

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

Módosított
előirányzat V.

708 893

708 145
143 455
87 459
0
0
0
6 325
15 674
961 058

705 311
227 181
90 880
0
0
0
6 325
15 642
1 045 339

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

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

93 874
322 500

93 874
322 500

82 000

82 000

239 980
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500
0
93 874
322 500
0
72 961
0
0
0
3 736
10 000
820 551

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

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

Módosított
előirányzat IV.

3 736
10 000
859 610
20 926
610
0
21 536
1 842 204

20 926
610
0
0
21 536
1 887 426

12 737
14 369

13 285
14 439
0

27 106

27 724

4 041
8 838

4 782
10 152
0

12 879

14 934

11 137
1 473
0

11 137
1 473
0

12 610
52 595

12 610
55 268

3 654
140 829

3 654
140 829
0

144 483

144 483

205 674
9 707

212 889
12 645
0

215 381

225 534

0

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

5.
10.

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

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

12 674
1 410
5 747
8 033
15 190
3 252
586

3 838
13 909
250

14 159
780
566

1 346

1 440
5 991
8 033
0
15 464
2 825
773
0
0
3 598
13 909
848
0
0
14 757
797
717
0
0
1 514

666
213 192
217 974
234 221

250 108
169 685
215 701

665 387

635 494

232 643
238 363
242 254

269 179
192 228
223 734

713 260

685 141

4 500
600
2 000
4 338

2 731 422

876
1 000
13 314
0
2 981 237

4 500
600
2 000
4 338
0
876
3 329
15 643
0
3 013 495

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

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 360 048

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 392 306

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
Belvíz kölcsön visszafizetés
2 000
4 338
Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/201
1 000
Közköltséges temetés visszatér
Kölcsönök visszatérülése összesen:
12 438

2

100
566

13 122
0
0
13 122

100
1 092
0
0
1 192

Önkormányzat bevétel összesen
11.

12 674

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2011. évi
terv

Módosított
előirányzat IV.

Módosított
előirányzat V.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
22 866
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1 333
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
735
Német Kisebbségi Önkormányzat
304
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
20 494
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
22 866
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1 271 919
Térségi Humánsegítő Szolgálat
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
Német Kisebbségi Önkormányzat
0
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
1 271 919
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
1 271 919
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen
1 294 785
3

3 742
509
3 422
2 629
14 009
271
31 402
0

3 742
509
3 422
2 629
14 009
271
31 402
0

1 333

1 333

735
304
29 030
55 984

735
304
29 030
55 984

5 529

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

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

2/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

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

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2011. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1800
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
Adatszolgáltatás
30
Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b
250
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 153
Gondozási díj bevétel
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
27 375
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
Egyéb bevételek
2 000
2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
13 000
Kamatbevétel kötvény
50 000
Árfolyamnyereség
ÁFA bevétel-befizetendő
12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag
ÁFA ford.adó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Saját bevétel összesen:
139 958
Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
Rendszeres segély átvett pénz
249 808
Mozgáskolrátozott t, gyermektartásdíj
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
Közmunka tám. Munkaügyi Központtól
69 416
Közcélú munkavégzők, közmunkaprogram
323
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
Létszámleépítés támogatása
1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
1 297
Kistérségi normatíva szociális
Képviselő választás támogatása
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.
0
3 782
2010. évben be nem folyt támog.-komp.a.o
Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján
Települési önkormányzatoktól átvett pe.
2011. évi népszámlálás
Előző évi költs.vet.kieg., visszatér.
Előző évi állami tám. Rendezése
Térs.szoc.gond.k. támogatása-SZOC-IBL-09-253
Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel
4

Módosított
Módosított
előirányzat IV. előirányzat V.

1800

1800

100
30
250

100
30
250

1 153

1 153

8 140
64 827

8 140
64 827

1 813
2 000
2 000

1 813
2 139
2 000

13 000
50 000

13 000
50 000

21 297

21 633

26 782

31 668
31 555
20 000
250 108

20 000
213 192

75
134 015
3 600

75
27 780
5 999
3 600

23 603
323

75 047
323

1 200
3 719
1 297
9 196
543
8 220

773
3 719
1 297
9 196
543
8 220

2 000
15 449
143

2 000
15 449
143

8 754

8 754

0

0

Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét.
Ösztöndíj pály.

9.

9.

7.

3.

Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
329 501
Támogatásértékű műk.bevétel össz
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
544
OFA-tól átvett pe.
Váll.tól átvett pe.
544
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü
330 045
Műk.célú pénzeszközátvétel összes
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Térségi sz.gond.központ pály.pe.
Városi örökség pály.
375
67 745
Kerékpárút ép.pályázat2
77 459
Belvízrendezés VII.ütem
TIOP 1.1.1.-07 pály.eszközbesz
20 230
IKSZT beruh. 2011. évb
2010.évben be nem folyt tám.(akadály
165 809
Támogatásértékű felhalmozási bev.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj.
1 485
10 000
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj
1 000
Útépítési hozzájárulás (előző év
Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll
Otthonteremtési támogatás
Rek.alap bev. Vízmű
45 000
13 133
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.
70 618
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív
236 427
Felh.célú pénzeszközátvétel összes

7.

5

509

2/c. melléklet
509
930

212 646

164 357

544

544

4 784
5 328
217 974

4 784
5 328
169 685

205
375
67 745
0
43 954
20 230
66 339
198 848

205
375
67 745
0
43 954
0
66 339
178 618

1 575
10 000
1 000
7 010
2 655
0
13 133
35 373
234 221

1 575
10 000
1 000
7 010
4 365
0
13 133
37 083
215 701

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2010. évi terv
Előirányzat neve
előirányzat IV. előirányzat V.
szám szám szám neve neve
4.-6.
Oktatási ágazat
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
155 043
166 430
166 916
2.
Munkaadót terhelő jár.
41 646
44 427
43 749
3.
Dologi kiadás
43 542
53 381
55 574
4.
Pénzeszköz átadás
509
1 395
5.
Ellátottak juttatása
2 860
2 942
2 942
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös
243 091
267 689
270 576
5.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
136 967
145 542
145 166
2.
Munkaadót terhelő jár.
37 198
39 431
38 508
3.
Dologi kiadás
38 615
49 590
54 449
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
3 300
3 300
2 552
5.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss
216 080
237 863
240 675
6.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
99 040
101 341
99 566
2.
Munkaadót terhelő jár.
26 650
27 063
26 763
3.
Dologi kiadás
26 041
27 047
29 315
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
698
698
6.
3.
Kner Imre Gimnázium összes
151 731
156 149
156 342
4.-6.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
391 050
413 313
411 648
2.
Munkaadót terhelő jár.
105 494
110 921
109 020
3.
Dologi kiadás
108 198
130 018
139 338
4.
Pénzeszköz átadás
1 395
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 940
6 192
6.
Oktatási ágazat összesen:
610 902
661 192
667 593
7.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
65 281
72 486
72 491
2.
Munkaadót terhelő jár.
15 812
17 622
17 623
3.
Dologi kiadás
61 757
75 149
74 820
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
7.
Városi Egészségügyi Intézmény öss
142 850
165 257
164 934
8.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
207 863
220 373
219 123
2.
Munkaadót terhelő jár.
55 772
56 486
56 486
3.
Dologi kiadás
193 721
196 878
211 244
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
8.
Térségi Szoc.Gondozási Központ ös
457 356
473 737
486 853
9.
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Személyi juttatás
26 145
25 798
26 541
2.
Munkaadót terhelő jár.
6 983
6 889
7 019
3.
Dologi kiadás
5 882
6 323
5 898
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
1.
Térségi Humánsegítő Szolgál
39 010
39 010
39 458
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
13 161
13 161
14 828
2.
Munkaadót terhelő jár.
3 489
3 489
3 819
3.
Dologi kiadás
6 860
8 483
7 595
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
2.
Városi Könyvtár összesen:
23 510
25 133
26 242
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
30 266
30 266
30 866
2.
Munkaadót terhelő jár.
7 972
7 972
8 022
3.
Dologi kiadás
9 343
8 863
6 329
4.
Pénzeszköz átadás
0
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5.

Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss
47 581
47 101
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
16 552
16 552
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 469
4 469
3.
Dologi kiadás
14 540
22 097
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és T
35 561
43 118
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
631
845
4.
Pénzeszköz átadás
1 928
1 236
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
2 559
2 081
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
58
58
2.
Munkaadót terhelő jár.
14
14
3.
Dologi kiadás
898
898
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
970
970
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
233 516
214 947
2.
Munkaadót terhelő jár.
59 476
57 859
3.
Dologi kiadás
269 821
336 339
4.
Pénzeszköz átadás
436 282
485 047
5.
Ellátottak juttatása
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb
999 095
1 094 192
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
319 698
300 782
2.
Munkaadót terhelő jár.
82 403
80 692
3.
Dologi kiadás
307 975
383 848
4.
Pénzeszköz átadás
438 210
486 283
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 148 286
1 251 605
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
983 892
1 006 954
2.
Munkaadót terhelő jár.
259 481
265 721
3.
Dologi kiadás
671 651
785 893
4.
Pénzeszköz átad., egyé
438 210
486 792
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 940
Működési kiadások mindösszesen:
2 359 394
2 552 300
3.
4.
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0
45 217
17 079
4 607
22 407
0
0
44 093
50
0
963
1 236
0
2 249
80
0
1 366
50
0
1 496
233 602
61 104
379 099
496 468
1 170 273
323 046
84 571
423 657
497 754
0
1 329 028
1 026 308
267 700
849 059
499 149
6 192
2 648 408
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Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

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

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

Adatok E Ft-ban
Előirányzat
2011. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
előirányzat IV. előirányzat V.
neve
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
0
1 800
1 800
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
1 800
1 800
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás (Kam
5 232
5 232
5 232
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
5 232
5 232
5 232
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
8 800
25 889
25 889
Pénzeszköz átad.,
13 974
13 974
13 974
Összesen:
22 774
39 863
39 863
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
4 000
6 625
6 625
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen
4 000
6 625
6 625
Útépítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
20 782
25 483
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
20 782
25 483
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
6 000
6 336
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
6 000
6 336
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
1 950
1 950
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
1 950
1 950
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
15 214
15 214
26 023
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
15 214
15 214
26 023
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
27 000
27 221
27 221
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
2 254
2 254
Összesen:
27 000
29 475
29 475
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
9 767
8 241
8 241
Munkaadót terhelő
2 540
2 143
2 143
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen
12 307
10 384
10 384
Kisebbségi Képviselőválasztás
Személyi juttatás
15
15
Munkaadót terhelő jár.
4
4
Dologi kiadás
3
3
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
22
22
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi
juttatás
319
319
8
Szakfel.
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2.
3.
4.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

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

81
121

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

5 694
1 447
997

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

6 242
1 549
145

6 522
1 625
485
0

7 936

8 632

123 365
30 860
112 742
3 000
269 967

125 403
31 411
115 382
3 040
275 236

124 268
31 157
114 572
4 028
274 025

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

7 871
1 944
3 911

8 021
1 984
3 911
0
13 916

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

84112611
1.
2.
3.

Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

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

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

9

521

8 138

13 726
3 693
924
9 792

81
121
0
521
5 902
1 503
997
0
8 402

14 409

3 753
984
9 578
0
14 315

0

176
0
0
0
176

0

0
0
0
0
0

35 628
0
35 628

0
0
35 628
0
35 628

0
14 350
13 872
28 222

0
0
14 350
13 872
28 222

0
882
0
882

0
0
882
0
882

948
552
1 500

0
0
956
552
1 508

2 603
612
97
0
3 312

2 643
612
437
0
3 692
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84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

9 955
2 146
2 951
0
15 052

9 955
2 146
2 951
0
15 052

10 309
2 146
2 951
0
15 406

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

593
160

593
160

0
753

0
753

593
160
130
0
883

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

216
58
1 000
0
1 274

227
58
1 132
0
1 417

227
58
1 132
0
1 417

20 325
20 325

0
0
37 315
0
37 315

33 226
33 226

0
0
500
32 726
33 226

7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

0
0
6 332
0
6 332

0
0
6 332
0
6 332

0
0
0
0
0

0
0
0
918
918

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
7 000
7 000

0
0
0
7 400
7 400

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

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

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

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

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

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

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
8 581

35 754
Összesen:
44 335
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
11 020
Összesen:
11 020
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
1 800
Összesen:
1 800
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 400
Összesen:
7 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 000
Összesen:
3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 000
Összesen:
4 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 516
Összesen:
3 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
9 000
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 375
Összesen:
3 375
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 500
Összesen:
3 500
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0
8 581
0
35 754
44 335

0
8 581
0
35 754
44 335

0
0
0

0
0
0
11 449
11 449

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
0
0

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
7 400
7 400

0
0
0
0
0

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0

4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0

0
0
0
2 695
2 695

0
0
0
3 316
3 316

0
0
0
3 316
3 316

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
16 000
16 000

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
3 500
3 500

0
0
0
3 500
3 500
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88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

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

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
0
0
8 522
8 522

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

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

0
0
0
8 522

8 522
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
3 304

0

3 304

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
5 125
5 125

0
0
0
5 125

5 125

36 112
4 834
3 809

24 000
3 187
3 809
0

44 755

30 996

0
0
0

12 700
2 020
200
0
14 920

0
0
0
0
0

17 909
2 888
3 209
0
24 006

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

495
125
815
2 000
3 435

495
125
3 781
5 776
10 177

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

250
67
683
0
1 000

250
67
683
0
1 000

3/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8531211
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84117310
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
1 881
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
12 556
Összesen:
0
14 437
Fürdő
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
0
198
Pénzeszköz átad.,
33 000
58 407
Összesen:
33 000
58 605
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
0
1 383
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
1 800
Összesen:
0
3 183
Szakközépiskolai okt.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
593
593
Munkaadót terhelő
160
160
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
753
753
Temetkezés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
3 241
3 241
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 241
3 241
Népszámlálás
Személyi juttatás
0
6 641
Munkaadót terhelő
0
1 613
Dologi kiadás
0
500
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
8 754
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
233 516
214 947
Munkaadót terhel
59 476
57 859
Dologi kiadás
269 821
336 339
Pénzeszköz átad.
436 282
485 047
999 095
1 085 438
Polg.Hiv.igazg.és egyéb
999 095
1 094 192
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

13

0
0
2 265
12 262
14 527
0
0
3 069
58 512
61 581
25
6
1 383
1 800
3 214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
593
160
0
0
753
0
0
0
0
0
0
0
3 241
0
3 241
6 641
1 613
500
0
8 754

233 602
61 104
379 099
496 468
1 170 273
1 170 273

4. melléklet

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

6.

Módosított
Előirányzat neve

2011. évi terv előirányzat

IV.

Módosított
előirányzat V.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

4.
5.

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

0

0

0

5.
6.

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

0

0

0

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

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

0

0

0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

4 500

1 974

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

0

4 500

1 974

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár

0

6 500

3 974

0

0

0

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

0
0

0
0

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött
2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás
17 515
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk
45 000
Sportcsarnok felújítása
4 500
Csónakház felújítása
608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj.
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr.
Opel Combo autógáz beszerelés
Közmunka eszközfelújítás
Jókai úti óvoda ivóvíz beköt.felúj.
Népliget u.ép.kazánház és fűt.r.felúj.

0

0

2 000
17 155
45 000
4 500
4 784
1 006
721

2 000
17 155
49 886
4 500
4 784
1 006
721
427
214
950
139
900

75 166
75 166
81 666

82 682
82 682
86 656

4.-6.
7.

6.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

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

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

14

69 015
69 015
69 015

5. melléklet

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

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított
előirányzat
IV.

Módosított
előirányzat V.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

6.
6.
4.-6.

7.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

193
193
193

3 529
3 529

3 529
3 529

2 425

2 425
2 526

4 200
4 200

2 425
5 954

4 951
8 673

0
0

0
0

0

0

0

0

0

480
480

1 341
1 341

0
0

0

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

1.

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

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár

7.

0

7.
2.
3.
3.
4.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zongora és présgép vásárlása, eszközbeszerzés
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

4.
5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

0

0

0

6.
7.

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

0

0

0

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

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
3 500
1 960
40 368
0
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
3 500
1 960
0
0
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450

15

40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800
88 669
5 000
1 500
1 100

5. melléklet
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése
Védelmi övezet per területvásárlás
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés
Informatikai beruházások
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó
Föld és egyéb ingatlan vásárlása
Szennyvíztisztító telep elvi engedély
Sportcsarnok felúj
Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész.
Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés
Taninform program felh.jog.
OPTIJUS jogdíjas t.vás.
TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz.
Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása

9 675
264
16 062
1 594
1 090
117
1 536

9 675
264
16 062
1 594
1 090
117
1 536

1 356
500
124

1 356
500
124
349
42 659
269
2 396

42 519
269

Közmunka eszközbeszerzés

7.
9.

7.
8.

9.
7.
8.

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

371 387
371 387

457 654
458 134

420 171
421 512

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

375 587

464 088

430 185

8 482

8 482

7 443
7 443

7 443
7 443

7 443
7 443

1 485
1 800

1 485
0
4 000
1 831
4 885
160
2 655

1 485
0
4 000
1 841
4 885
160
314
4 365

3 285

15 016

17 050

10 728

30 941

32 975

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

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

Közmű 15 % visszatérítés
Környezetvéd.alap felhasználása
527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad
Körös-Kajak SE ber.c.pe.átad felajánlásból
Otthonteremtési támogatás
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.
9.
7.

9.
7.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
9.
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön
CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt
876
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés
3 986
Vállalkozásfejlesztési alapból támog.
10 000
Csemetekert Óvoda tám.-716/2011. Kt.hat.
IKSZT beru-hoz pe.átad.
9.
Kölcsönök nyújtása összesen:
3 333
18 195
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.
223 500
223 500
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2)
176 830
176 830
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:
400 330
400 330

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

789 978

Egyéb finanszírozás kiadásai
16

913 554

3 333
2 329
876
3 986
10 000
600
39 780
60 904

223 500
176 830
400 330

924 394

6. melléklet

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

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított Módosított
ir. Cím Alcím
2011. évi
Előirányzat neve
előirányzat előirányzat
terv
sz neve neve
IV.
V.
ám
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
700
28
28
Kitüntetési alap
200
0
0
Ifjúsági alap
0
0
0
Civil alap
3 700
0
0
Sport alap
15 000
150
150
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
1 385
60
60
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
500
0
0
Állati hulla ártalm előző évi
6 500
0
0
Rendezvények alapja
6 000
0
0
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből
0
0
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
0
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
733
0
0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
7 000
2 934
0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
2 500
2 340
0
Kállai adomány
14 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok
1 354
1 354
1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r.
0
0
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése
768
768
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
440
0
Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt.
2 300
0

Alc
ím
sz
ám

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
62 149
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
15 771
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv
4 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
54 000
Hulladéklerakó bírság
7 500
Kötvény fel nem használt része
602 596
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály.
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s
11 000
Vállalkozói alap
0
Közösségi közlekedés saját erő
5 809
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t
5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.
1 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv
1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása
824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)
1 000
Lakossági útép.hj.visszafiz.
1 485
Előző évek bérleti díj maradványa

22 951

14 937

17 604
800
0
1 522
1 848
581

17 604
800
0
1 522
1 848
0

740 671
802 820
802 820
802 820

10 000
16 438
6 000
25 378
7 500
565 980
29 541
11 000
0
5 825
5 000
0
1 100
824
0
1 485
23 496
57 146
509
0
789 577
812 528
812 528
812 528

10 000
16 438
6 000
25 378
7 500
546 338
29 541
11 000
0
5 825
5 000
0
1 100
824
0
1 485
23 496
6 212
0
0
717 911
732 848
732 848
732 848

5 000

0

0

5 000
807 820

0
812 528

0
732 848

Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, város

9.
9.

Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
7. 11.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

17

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

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

Módosított
előirányzat III.

2010. évi terv

Bevétel mindösszesen

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

18

Módosított
előirányzat IV.

2 731 422
1 294 785
0
0
4 026 207

2 981 237
1 378 811
0
0
4 360 048

3 013 495
1 378 811
0
0
4 392 306

2 359 394
69 015
789 978
807 820

2 552 300
81 666
913 554
812 528

2 648 408
86 656
924 394
732 848

4 026 207

4 360 048

4 392 306

0

0

0

13.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

Átszervezés
Változá
utáni
2011. évi nyitó Változá
Változ Mód.ei. Változ Mód.ei.
Mód.ei.
Mód.ei.I.
Változás
s
s
engedélyezett
létszám (fő)
ás
III.
ás
IV.
V.
létszám (fő)

pedagógus
óvodapedagógus
technikai
Csárdaszállási technikai
Csárdaszállási pedagógus

45
8
28
0
1

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

43

Kner Imre Gimnázium

26
17
3

pedagógus
technikai
sportcsarnok

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

4
23
2
1

-5
-1

-3

28
136

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés
pedagógiai sz.

7
7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus
technikai d.

14
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

10

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-5

0

6

-2

-2

45
8
23
0
1
0
43

45
8
23
0
1
0
43

4
18
2
0

4
18
2
0

0
26
14
3
0
28
0
142
0
7
7
0
5
0
14
2
0
0
8
0
0
19

2

2

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

-2
2
1

45
8
23
0
1
0
41
2
5
18
2
0
0

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

-1

45
8
23
0
0

1

41
2
5
18
2
0
1

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

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

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

51
4
2
3
6

-2

66
478

-2
-14

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
464

0
4

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
468

Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

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

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

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

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

0
0

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

-1
-1
-1

13.melléklet
0
0
0
0
49
4
2
3
5
0
63
468

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Liget Fürdő Kft. 2012. évi üzleti terve
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette a 2012. évi üzleti tervét, és kéri annak jóváhagyását.
Az üzleti terv taglalja a költségcsökkentésre tett intézkedéseket, és annak eredményeit. Az üzleti terv alapján 2012.
évben már 2100 eFt eredmény várható, a 2011. évi előzetes - 6484 eFt-tal szemben.
Az üzleti terv az Új Széchényi Terv fürdőfejlesztési lehetőségek keretein belül felvet egy közel 340 milliós fejlesztést,
elsősorban a gyógyászati kezelések terén.
Az üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Döntési javaslat
"A 2012. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város
Képviselő – testülete, mint a gazdasági társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa hagyja jóvá a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2012. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

Üzleti terv

2012

Készítette: Vass Ignác

I. A vállalkozás alapadatai
1. A társaság főbb adatai:
A társaság cégneve: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Az alapító okirat kelte:
2003. július 1.
A társaság cégjegyzék száma:
04-09-005983
A társaság statisztikai száma:
13087085-9304-113-04
A társaság adószáma:
13087085-2-04
A társaság tb-törzsszáma:
132258218
A társaság számláját vezető pénzintézet és a társaság pénzforgalmi jelzőszáma:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200125 – 11062464
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:
Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság
A társaság időtartama:
határozatlan
A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
A társaság telefon-fax száma és E-mail címe:
T: 66/ 386-039, T/fax 6/283-750
E-mail: gyomaendrod@ligetfurdo.hu
A társaság ügyvezetője:

Vass Ignác ( an: Darvasi Mária)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 10.
A társaság Felügyelő-Bizottságának tagjai:
1. Poharelec László(an:Oláh Ilona)
Gyomaendrőd Bajcsy Zy. U.66. sz. alatti lakos.
2.Dr. Dávid Imre (a.: Tímár Eszter)
Gyomaendrőd Mirhóháti u.27 sz . alatti lakos.
3. Fekécs László(an:Hanyecz Éva)
Gyomaendrőd Korányi u.4/1 sz. alatti lakos.
A társaság könyvvizsgálója:
Molnárné Vajó Katalin szül.név: Vajó Katalin (an:
Szendrei Mária)
5502 Gyomaendrőd, Dózsa György u.1/1 sz. alatti lakos
A társaság könyvvezetését végző cég:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.
A társaság jogi képviseletét ellátó cég:
Dr. Varga Imre egyéni ügyvéd
5600 Békéscsaba, Kinizsi u 13.
A társaság törzstőkéje:
3.100.000.- Ft, melyből 1.100.000.- Ft készpénzbetét és
2.000.000.- nem pénzbeli betét

A társaság tevékenységi köre:

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A társaság egyéb tevékenységei:
Víz-,gáz-,fűtés szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termékek kiskereskedelme
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás
Kemping szolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős-,sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
2. Összefoglalás:
A liget fürdő története 1959-ig nyúlik vissza, akkor kezdődött az Erzsébet ligetben a fürdő
építése. Több évtizedes működés után 1990-es években történt az első jelentősebb fejlesztés.
2002. év mérföldkőnek számít a, ekkor kezdődött egy közel 900 millió Ft-os beruházás.
Megépült egy impozáns fedett fürdő három medencéivel, öltözőivel. Teljesen megújult a
gyógyászati épület, melyben helyet kapott a balneo- és fizikoterápiás kezelőrész is. Az
ünnepélyes átadás 2004. május 08.-án volt.
2003. július 01.-ig a fürdő önálló városi intézményként működött. Ebben az időben alapította
a tulajdonos önkormányzat a fürdő üzemeltetése céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t.
A Kft. az elmúlt időszakban jelentős tulajdonosi támogatással tudott csak működni. 2011
évben még csak részbeni , 2012. évben már jelentős tulajdonosi támogatás csökkenésnek kell
bekövetkeznie. Ennek érdekében kérésünkre a tulajdonos 2011 év végéig rendezi a Kft.
szállítói tartozásait, ugyanakkor a kft. jelentős költségcsökkentő intézkedéseket hajtott végbe.
A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a régióban , de országosan is elismert. Ezt a
szerepét megtarthassa ismételten jelentős fejlesztésre van szükség. A vállalkozásnak
lehetősége van az Új Széchényi terv keretén belül egy 340 millió Ft-os beruházásra pályázni.
A fejlesztés megvalósulásával várhatóan lényegesen megnő a fürdő forgalma , növekszik a
szolgáltatások száma, színvonala, és ezáltal a bevétel is. Lényegesen javulhatnak a vállalkozás
pénzügyi mutatói.
3. A vállalkozás általános bemutatása
A vállalkozás története
A Liget Fürdő kft. A tulajdonos Gyomaendrőd Város önkormányzata 2003. 07.01.napján
hozta létre, addig intézményként működött. A tulajdonost az a cél vezérelte, hogy ebben az
időszakban kezdődött , egy közel 1.0 Milliárdos fürdőfejlesztés, mely 2004. május 08.-án
került átadásra. A Kft. feladata a létrehozott nagy értékű önkormányzati intézmény
működtetése. A Liget Fürdő meghatározó szerepet játszik a régió gyógyfürdő
szolgáltatásaiban, de elmondhatjuk, hogy már más országos, illetve határon kívüli elismerést
váltott ki a szolgáltatásaival.

A fürdő szolgáltatás az a fajta szolgáltatás amelyet nem kötelező igénybe venni. Filozófiánk
az, hogy úgy szolgáltassunk, hogy a vendég akarjon visszajönni, mert annyira jól érzete
magát. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük az igénybe vehető szolgáltatásokat, ezért
tervezünk egy közel 340 milliós fejlesztést , elsősorban a gyógyászati kezelések terén, de
nagy figyelmet fordítunk a gyermekes családok kiszolgálására is.

4. Marketing terv

a.) Az integrált kommunikációs stratégia kialakítása
Fontos cél , hogy a fürdő rendelkezzen egy hosszú távú, előremutató marketing stratégiával,
mely biztosítja a vállalkozás számára, hogy az egyes marketing eszközök összhangba
kerüljenek a kommunikációval, ami a szolgáltató szervezet révén vonatkozik a megjelenésre,
fizikai környezetre, alkalmazottakra és a folyamattervezésre is.
Bármelyik területről is legyen szó, a kommunikáció akkor tudja legjobban a vállalkozási
célokat szolgálni, ha érvényesül az eszköz közötti összhang.
A különböző célcsoportokat megcélzó kampányoknak összefüggőnek kell lenniük. Ehhez
azonban jól felépített cég imázs kialakítására van szükség ami képes együtt tartani a
különböző elemeket, melyek kommunikációs összetevői ugyan azt mondják.
A mai piaci helyzet megköveteli minden cégtől és szervezettől, hogy egységes arculattal
rendelkezzen , hiszen ez hatással lehet a vásárlási és megbízási döntésekre.
A vállalati imázs kialakítására nagy gondot kell fordítani, mert a tudatosan kialakított képpel
pozitív benyomásokat lehet kelteni. Ennek az imázsnak a kialakítása a fő cél marketing
szempontból az elkövetkező időszakra.

b.) A vállalati image és arculat
Annak érdekében, hogy a vállalatról tudatosan kialakított kép egységes legyen, fontos , hogy
a cég egyedi, mással nem összetéveszthető jegyekkel rendelkezzen.
Nagyon fontos, hogy a fürdő alkalmazottai tisztába legyenek a cég küldetésével és a
jövőképével, hiszen ezekkel a célkitűzésekkel mindenkinek azonosulnia kell a hatékony,
egységes és integrált kommunikáció érdekében.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő a régió kiemelt ismeretségű fürdőjévé kíván válni, melyet a
kiváló szolgáltatások és a család- és vendégbarát környezet fog megalapozni.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő küldetése, hogy a Magyar Fürdőszövetség tagjaként a legjobbat
nyújtsa a fürdők világának területén.

c.) A Gyomaendrődi Liget Fürdő stratégiai céljai.
A fürdő hosszú távú, állandó, világos és pontos céljai:
-

Egységes és erős márka kialakítása, a fürdő ismeretségének növelése
Versenytársaktól való egyértelmű megkülönböztetés
A fürdő imázsának javítása
Szezonalitás csökkentése

-

Új piaci szegmensek felkutatása és megnyerése
A fürdő szolgáltatási színvonalának emelése
Célcsoport specifikus szolgáltatások nyújtása

d.) Kommunikáció eszköztára
Reklám:
Eladás ösztönzés:

- imázs reklám
- termék reklám
- különböző akciók

Személyes eladás:

a fürdő frontszemélyzetének kommunikációs forrásával egyezik meg

PR: Kiemelt jelentőségű kommunikációs eszköz, az imázs alakítás egyik leghatékonyabb
formája.
Eszközei:
Sajtóanyagok
Lobbizás
Kiállítások
Belső és külső kiadványok, nyomtatványok
Eseménymarketing
Szponzoráció

e.) Hatás és eredményesség vizsgálat
A piaci helyzetkép vizsgálata, külső és belső környezet megismerése a versenytársak
tevékenységének megfigyelése és a vevők véleményének felismerése és ezek folyamatos
frissítése továbbiakban szükséges a fürdő esetében.

5. Kockázat elemzés
Fontos látnunk , hogy a fürdő adottságai hogyan kamatoztathatók az értékesítési piacon,
illetve melyek azok a veszélyek , amelyeket szem előtt tartva szükséges a turisztikai
termékek piacán megjelenni.
A vállalkozás működtetése során felmerülnek olyan események, kockázati tényezők, amelyek
hátrányosan befolyásolják a működést. Az elemzés során nem csak a veszélyek feltérképezése
a fontos.
Az elemzés leggyakoribb formája a SWOT analízis.
ERŐSSÉGEK
- A város és környékének egyedülálló természeti környezete, gazdag Flóra és Fauna
- Tájvédelmi körzetben való elhelyezkedés.
- Gyógyfürdő minősítés, kiváló hatású gyógyvíz
- A kisebb fürdőhelyek között országos hírnév, pozitív "image".
- Visszatérő, elégedett vendégkör
- Egy helyen megtalálható gyógyászati-, strand- és fürdő szolgáltatás.
Szakképzett személyzet, orvosi ellenőrzés.
- A város támogatása, fejlesztés iránt elkötelezett tulajdonos

GYENGESÉGEK
- Az országon belüli kedvezőtlen „üzleti” fekvés
- Az országos közlekedési infrastruktúra hiányosságaiból adódó rossz megközelíthetőség
- Éveken keresztül elmaradt fejlesztések miatti lemaradás
-A kempingben csak időszakos vendégfogadás oldható meg , nincs állandó minősített
szálláshely
- Sok konkurens fürdő kistávolságon belül
- A piac túl kis szegmentumát öleli át a vállalkozás
- Szezonális vagy évszakonkénti forgalom ingadozás
- Gyenge gazdasági környezet
- A városi marketing hiányosságai kihatnak a fürdő "eladhatóságára" is.

LEHETŐSÉGEK
-Az Új Széchényi Terv fürdőfejlesztési lehetőségével kapacitás növekedés ezáltal új
vendégkör nyerhető meg.
- Várhatóan megnő a természetes gyógymódok, a wellness, és fittness iránti érdeklődés
- Gyermekes családok „meghódítása” a fürdőbe csábítása.
- A fürdőt városi rendezvények helyszínévé kell tenni
- Értékesítési anyagok kialakításával új vendégkör nyerhető meg

VESZÉLYEK
Külső:
- Egyre szűkülő forrás a pályázati lehetőségek mögött
- Tűzkár, vízkár egyéb elemi kár
- Kis forgalom a csökkenő jövedelmek miatt.
- Még mindig „jelentős” szezonális jelleg
- Versenytársak agresszív reakciója
Belső:
- Az elmaradt fejlesztések miatt versenyhátrányba kerülés veszélye a környező fürdőkkel
szemben
- A dolgozók nem megfelelő nyelvtudása

6. Pénzügyi terv:
A vállalkozás költségeinek zöme- szezonális helyzeténél fogva- állandó költség, ugyanis a
vendégek számának növekedésével a költségek többsége csak kis mértékben növekszik.
Előzőekben már említettem az állandó költségek forgalomból –bevételtől- nem függő
nagyságát. Ezek a költségek a víz, szennyvíz, gáz-villamosenergia és a és a bér + járulék
költségek.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a bevétel jelentős növekedése nem várható. Az
eredményesebb működés érdekében a költségeinket kellett csökkenteni. 2011 második
felében 60%-al csökkentettük a gázfelhasználást, 30%-al a szennyvíz kibocsátást és a
vízfelhasználást. 20-25 %- al sikerült csökkenteni a villamos energia felhasználást.
Ezek a jelentős költség csökkentések 2012 évben javítják jelentős mértékben a gazdálkodást.
Ugyan azt a célt szolgálja a 2012. évre tervezett 340 millió Ft körüli fejlesztés, mely
jelentősen növeli a gyógy szolgáltatások számát és minőségét, de nagymértékben szolgálja a
gyermekes családok pihenését és szórakozását is.

2010

előzetes

2011

TERV
2012

36266

42584

40500

36266

42584

40500

MÉRLEG

01.
02.
04.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

Befektett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások

13749
357
4893

13734
463
7882

6561
300
3000

8499
2669

5389
1249

3261
1200

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52684

57567

48261

645
3100

-5839
3100

-3739
3100

19315
-19415

19315
-21770

19315
-28254

-2355

-6484

+2100

33235

48138

40000

33235
18804

48138
15268

40000
12000

52684

57567

48261

15. D. Saját tőke
16. I. JEGYZETT TŐKE
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT
18. TŐKE
19. III. TŐKETARTALÉK
20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK
21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
24. E. Céltartalék
25. F. Kötelezettségek
26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
29. G. Passzív időbeli elhatárolások
30.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előzetes
2011

TERV
2012

104336

93950

103500

48839

59533
153483

35500
139000

91179
47081
2619
15178

83064
59472
2298
15033
159867

68000
54000
2000
12000
136000

-2882
61

-6384
29
129
-100
-6484

3000
50
850
-800
2200

466
-2355

-6484

-2355

-6484

2200
100
2100

-2355

-6484

2100

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010
XI.
XII.
XII.
XIV.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
A.
XV.
VII.
I.
C.
XVI.
VIII.
K.
E.
IX.
F.
X.
G.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb bevétel
Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei
Saját termelésű készletek állományának csökkenése
(felhasználása)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

61
-2821
466

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzati fenntartású intézményszerkezetének
átszervezése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a januári ülésén további tárgyalásra javasolta a város
közoktatási helyzetének elemzését a jelenleg ismert törvényi meghatározások és az eddig felvázolt elképzelések
alapján.
A többszöri egyeztető beszélgetések összegzéseként megfogalmazódott azaz elképzelés, mely szerint az állam - a
nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottak alapján – gondoskodjon az óvodai nevelés kivételével az
alapfeladatok ellátásáról. Valamint kerüljön áttekintésre annak lehetősége, hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat
szociális feladatot ellátó tevékenységei illetve a Sportcsarnok üzemeltetése milyen önkormányzati feladatellátás
keretében valósítható meg.
A nemzeti köznevelési törvény 2012. szeptember 1 napjával lép hatályba, de a legtöbb intézkedés késleltetve illetve
fokozatosan kerül bevezetésre. (Részletes tájékoztatás a 2012. január 26. Kt. ülés anyagában.)
Az óvodai nevelés
1. A városban mind két általános iskola ellát óvodai feladatellátást
Intézményi Társulás fenntartásában:
– Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda (röviden: RK)– Napsugár Óvoda és a Csárdaszállás
Óvoda
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartásában:
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda (röviden: KB)- Százszorszép Óvoda
2. Vállalkozásban lévő óvodai feladatellátás- Közhasznúsági szerződés alapján
- Vásártéri Szivárvány Óvoda – nyilatkozat alapján: vállalja az óvodai feladatellátást
- Selyem Úti Gyermekliget Óvoda – nyilatkozat alapján: vállalja az óvodai feladatellátást
- Tulipános Óvoda– nyilatkozat alapján: vállalja az óvodai feladatellátást
- Blaha Úti Csemetekert Óvoda – nyilatkozat alapján: visszaadja az óvodai feladatellátást 2012. július 1 napjától
- Jókai Úti Margaréta Óvoda – nyilatkozat alapján: nem vállalja tovább az óvoda működtetését a 2012/2013-as
szorgalmi évtől.
Azok az óvodák, akik nyilatkozataik alapján változatlan formában történő üzemeltetést vállalják azok továbbra is,
vállalkozásban működnének tovább.
A többi óvodát összefogva, egy új köznevelési intézményt kell/lehet alapítani.
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- megosztott fenntartású lesz az óvodai feladatellátás a városban, mely verseny helyzetet teremt, mert a
vállalkozásban maradó óvodák mindegyikében az óvodai feladatellátás mellett szerepel a bölcsődei illetve a családi
napközi ellátás (biztosítottabb a beíratás), míg az önkormányzati fenntartású intézményben csak óvodai feladat
ellátás lesz biztosítva,
- az óvodai és az iskolai beiratkozáskor az intézményeknek tájékoztatni kell a szülőket, hogy a beiratkozás minden
intézménybe lehetséges, de az elképzelt/tervezett átszervezések miatt a jelenlegi működési forma változhat és
változni fog az óvodák fenntartóit illetően illetve a telephelyek tekintetében,
- a két általános iskolától le kell választani az óvodai nevelést és az általános iskolák alapító okiratát ennek
megfelelően módosítani szükséges (legkésőbb: 2012. május 31.)
- az általános iskolák esetében célszerű lenne átgondolni - a költségmegtakarítás miatt is - a kihasználatlan
intézményi telephelyek sorsát: KB- Jókai út 6 sz., RK -Fő út 81/2. sz. A telephely megszüntetés átszervezésnek
minősül ezért alapító okirat módosításhoz fenntartói döntés szükséges
- az óvodai feladatellátásra egy önálló intézmény - önállóan működő költségvetési szerv létrehozása szükséges,
melyet célszerű lenne Intézményi Társulás fenntartásában megszervezni, mert a csárdaszállási óvodás gyermekek
után kistérségi normatíva igényelhető,
- az óvodai intézményrendszer alapítását el kell végezni, melynek lépései:
6

2012. május 31. napjáig: fenntartó meghatározás, névválasztás, alapító okirat elkészítése,
2012. augusztus 31. napjáig: oktatási azonosító kérés, KIR – bejelentés, székhely-telephely illetve tagintézmény
megjelölése, intézményvezető illetve alkalmazotti közösség megválasztása/meghatározása, nevelési program
szakértői illetve fenntartói jóváhagyása)
A Térségi Humánsegítő Szolgálat (röviden:THSZ) oktatási ágazathoz kapcsolódó feladatellátását az állam veszi át
2013. január 1 napjától. A szociális ellátást biztosító feladatcsoport a települési önkormányzat ellátandó feladatai
közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63.§ (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. §-a alapján.
A THSZ szociális feladatellátásához tartoznak az alábbi feladatok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi tv. 64. § (1) bekezdése alapján a családsegítés,
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40. § alapján a gyermekjóléti
szolgáltatás, valamint a
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 49. § (2) bekezdése alapján
gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás - önálló helyettes szülői ellátás biztosítása.
Ezen tevékenységek ellátását célszerű lenne a szociális feladatokat ellátó Térségi Szociális Gondozási Központhoz
(röviden: TSZGK) kapcsolni, vagy önállóan működő költségvetési szerv alapítható a szociális feladatok ellátására.
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- a TSZGK valamint a THSZ jelenleg Intézményi Társulás fenntartásban működik, és a továbbiakban is biztosított
lenne a társulási normatíva igénylés lehetősége,
- mind két intézmény tevékenységeihez be kell szerezni az illetékes kormányhivatal működési engedélyezését,
- az átszervezés ütemezése tekintetében legkésőbb 2012. szeptember hónapra kell a fenntartónak eldöntenie,
hogy milyen szerkezeti formában kívánja tovább működtetni a szociális feladatellátást, mert 2013. január 1 napjáig a
kormányhivataltól is be kell szerezni a működési engedélyeket, a kialakított szerkezetnek megfelelően,
- amennyiben az irányítás csak adminisztratív úton kerül csak összevonásra és a telephelyi/feladatellátás
változatlan marad, abban az esetben nem sérülnek a jelenlegi feladatellátások,
- önállóan működő költségvetési szerv alapításakor, gondoskodni kell a jelenleg is meglévő alkalmazotti közösség
létszámán kívüli, intézmény vezetői megbízásról.
A Varga Lajos Sportcsarnok (röviden: VLSCS) üzemeltetését 2010. március 1. napjától a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium látja el. A Kt. 74. §-a értelmében a középiskolai nevelés-oktatás feladat-ellátásáról az
állam gondoskodik 2013. január 1-től.
A 2012. évet meghatározó költségvetési törvény nem biztosít az önkormányzatok számára sport normatíva igénylési
lehetőséget. A Gimnázium tájékoztatása alapján a Sportcsarnok üzemeltetési költségét 2011. évben 58,5%-ban az
önkormányzati támogatással tudta megvalósítani.
A VLSCS üzemeltetése tekintetében az alábbi lehetőségeket kell figyelembe venni:
1. az állam átviszi a középiskolai feladatellátással
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- a városnak nem lesz saját fenntartású sportlétesítménye,
2. az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódik
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- az intézmény önállóan működő költségvetési intézményként működne, egy megbízott intézményvezetővel, aki a
sportcsarnok menedzselési feladata mellett egy intézményvezető helyettessel - óvodai feladatok összefogásával
megbízva – látná el az új intézmény irányítását,
- az intézmény fenntartás egy intézményvezetői és egy helyettesi munkakörrel kell, hogy rendelkezzen, a
gyermeklétszámhoz szükséges alkalmazotti létszámon felül,
- a fenntartás kérdésében el kell dönteni, hogy önkormányzati illetve intézmény társulási (jelenleg a csárdaszállási
óvodás létszám indokolja) fenntartású legyen -e az összekapcsolt intézmény,
- az óvodai feladatellátásnak biztosított lenne a sportolási lehetőség,
- a város oktatási intézményei számára valamint egyéb szervezetek rendezvényeinek helyszínt biztosítana a
létesítmény, megfelelő díjazás ellenében, ami a sportcsarnoknak bevételi lehetőséget jelentene
- az önkormányzatot terhelné továbbra is a fenntartási és az épület karbantartási költségek biztosítása, mely a
jelenlegi kimutatás alapján is az összköltségvetés 58,5%-a.
3. a sportcsarnok üzemeltetése a polgármesteri hivatal szakfeladataként működne
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- biztosítani kell a működtetéshez szükséges személyzetet (sportmenedzser, technikai személyzet) valamint a
működéshez szükséges költségeket: személyi, épület-fenntartási/üzemeltetési, felújítási.
Összegezve a szerkezeti sémák az alábbiak a fenn említettek alapján:(a táblázat a mellékletben szerepel)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltak ismeretében
megfogalmazni elképzelését
I. a város óvodai feladatellátásával kapcsolatban:
óvoda alapítás meghatározott ütemtezéssel (2012. május 31.),
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II. a Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális feladatellátásával kapcsolatban(2012. szeptember 30.):
a) TSzGK intézményéhez kapcsolódó intényszerkezet kialakításával
b) önállóan működő költségvetési szerv alapításával,
III. a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatosan(2012. május 31.):
a) átadás állami feladatellátásra,
b) önállóan működő költségvetési szerv alapítással - óvodai feladatellátással összekapcsolva
c) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő spot tevékenység ellátására.

Döntéshozói vélemények

Bizottság
A Bizottság Elnöki Munkacsoport tárgyalásra javasolja az előterjesztést az alábbi kiegészítések figyelembe
Elnöki
vételével:
Munkacsoport 2012. február 9. napján a közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák fizetési elmaradásai az alábbiak
Bérleti díjtartozás az
Étkezési díj-tar
intézmény
Kölcsöntartozás az önkormányzat felé
önkor-mányzat
a THSZ fel
felé
Tulipános Óvoda -2009. április 22. –likviditási problémák megoldására kért és kapott 400 E Ft kölcsönből
(fizetési határidő: 2009. május 1-december 31.) 50.000 Ft
- a 2009. december 9.- az intézmény működésének
támogatásra kért és kapott 399.600 Ft kölcsön
törlesztése folyamatos
(fizetési határidő:
2012. január 1-december 31.)
Csemetekert
- 2011. december 29.- az intézmény működésének
877.500 Ft (né
Óvoda
támogatásra kért és kapott 600E Ft kölcsön törlesztése havi elmaradás)
folyamatos
(fizetési határidő:
2012. január 1-júniu 15.)
Selyem Úti
Óvoda
Vásártéri Óvoda Margaréta
570.240 Ft(két h
Óvoda
elmaradást)

Óvodások (3-6 év) települési megoszlása:
Településrész
2011. évben 489
2012. évben 469
2013. évben 436
2014. évben 39
gyermek
gyermek
gyermek
gyermek
Nagylapos
15
12
11
Öregszőlő
33
38
39
Endrőd
160
156
149
Endrőd és Endrőd és külterületei: Endrőd és külterületei:
Endr
külterületei: 208
206
199
külterülete
Engedélyezett
férőhelyek száma:243
fő
Gyoma
281
263
237
Engedélyezett
férőhelyek száma:270
fő

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a Sportcsarnok esetében nem javasolja az államnak történő átadást. A dönté
alternatívák közé javasolja felvenni az alapítvány általi működtetés lehetőségének megvizsgálását.

Döntési javaslat
8

"Gyomaendrőd Város Önkormányzati fenntartású intézményszerkezetének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város intézményrendszerének átszervezéséről az
alábbiak szerint hozza meg döntését:
I. a város óvodai feladatellátásával kapcsolatban:
II.
III.

a Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális feladatellátásával kapcsolatban:
a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatosan:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Összegezve a szerkezeti sémák az alábbiak a fenn említettek alapján:
Fenntartó
Óvodai feladatellátás
Intézmény Társulás

Intézményi rendszer

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Önállóan működő költségvetési szerv:
- óvodai feladatellátás sportcsarnok üzemeltetéssel

Önállóan működő költségvetési szerv:
- Százszorszép Óvoda (székhely)
- Blaha Úti Óvoda (a vállalkozó átadja), ahová becsatlakozik a
Napsugár Óvoda (telephely),
- Csárdaszállási Óvoda (tagintézmény)
- Jókai Úti Óvoda – a vállalkozó nem kívánja tovább működtetni
az óvodát (telephely)
Vállalkozásban
lévő
Vásártéri Szivárvány Óvoda
óvodai
feladatellátásSelyem Úti Gyermekliget Óvoda
Közhasznúsági
Tulipános Óvoda
szerződés alapján
Szociális feladatellátás
Intézmény Társulás
A THSZ szociális feladatellátása beintegrálódik a TSZGK
intézményébe külön feladatellátásként.
Intézmény Társulás
Önállóan működő költségvetési szerv:
- szociális feladat ellátásával
Varga Lajos
Sportcsarnok
Állami fenntartás
2013. január 1-től állami feladatellátás lesz
Intézmény Társulás
Önállóan működő költségvetési szerv:
- óvodai feladatellátás sportcsarnok üzemeltetéssel

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal szakfeladatán
működő spot tevékenység ellátására vonatkozó feladatellátás

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012 évre
szóló munkatervének jóváhagyása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntése alapján
meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempontrendszerét, mely a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 68. §-a alapján az
alábbi:
1.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2.
Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása ezen belül a
könyvtári dokumentumállomány változásának, az állománygyarapításra fordított összeg, könyvtárhasználók
számának alakulása az előző évhez viszonyítva, rendezvények bemutatása
3. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása – informatikai ellátottság - szervezeti egységekre lebontva
5.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézmény vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a könyvtár
2011. évi szakmai beszámolóját - mely a szempontrendszernek megfelelő -, kiegészítve a belső ellenőrzésről
készült jelentéssel valamint az intézmény 2012- es évre szóló munkatervét.
Az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyv a Titkárságon megtekinthető.
Az említett dokumentumok teljes anyaga a mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012 évre szóló munkatervének jóváhagyása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak
szerint:
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját, a 2011. év munkájáról,
- jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2011. évben törlésre került dokumentumokról készült, valamint
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2012. évre.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi működéséről
I. Alapadatok
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történik,
Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m2), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m2)
alatti fiókkönyvtárban.
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz)
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.
II. Az intézmény gazdálkodása
Megnevezés
Az intézmény működési bevétele
- Saját bevétel
- ÁFA visszatérülés
Felhalmozási és tőke jellegű
Bevétel Támogatás, kieg. átvett pénzeszköz
- Munkaerőpiaci adatbázis műk.
- Érdekeltségnövelő támogatás
- Önkorm. támogatás
- TÁMOP
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Kiadás Felújítási
Felhalmozási
Egyéb
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

eFt
1.458
569
889
24.748
390
495
19.306
5.052
26.206
14.827
3.818
7.561
26.206

A bevételek nagyon kedvezően alakultak, a tervezett 400 e Ft bevétellel
szemben 569 eFt saját bevételt ért el intézmény, Az ÁFA bevétel alatta maradt a
tervezett összegnek, de összességében több bevételt értünk el, mint az előirányzott.
A bevételeknél: 390 eFt-ot a Békés Megyei Önkormányzattól a munkaügyi
adatbázis működtetésére kötött szerződés alapján kaptunk, 495 eFt-ot, mint
érdekeltségnövelő támogatást a NEFMI-től.
A kiadási oldalon a bér+járulék költséget a TÁMOP pályázatból fizetett 2 x 110
eFt x 4 hó bér+járulékai költségének visszatérülés javította. Állománygyarapításra a
könyvtár 2.528 e Ft-ot fordított, amely főként könyv beszerzés, valamint folyóirat
beszerzés, néhány CD, DVD vásárlása.

A dokumentum vásárlási keret felhasználása

Az intézmény takarékosan gazdálkodik, minden költséghelyre nagy figyelmet
fordít. A működési költségekben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai munka
költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, az ehhez kapcsolódó szakmai
kiadások, rendezvények költségei) amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz,
hogy a könyvtár működjön. Amikor tehát valaki, csak egyszerű számszaki
összehasonlítást végez más intézmény dologi kiadásaival összehasonlítva, figyelembe
kell vennie ezt a tényt is.
Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011. február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un
Költségvetési rendeletének 11. §. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011.
április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű

2

létszámleépítésről. A létszámleépítés mellett az önkormányzati támogatás csökkenése
is feltétel volt. A létszámleépítés szinte egész évben szerepelt különböző bizottságok
és a Képviselő-testület ülésein. Az április testületi ülésre beterjesztett anyagban
jeleztem, hogy a dolgozók védettsége, illetve pályázati részvétel miatt a
létszámcsökkentés 2011. év szeptember 30-ig nem hajtható végre, illetve a
belügyminiszteri döntés (amely létszámcsökkentés miatt visszaigényelhető állami
támogatás összegét jelentősen lecsökkentette) akár a létszámleépítéskor, akár
létszámleépítés nélkül többletfinanszírozási igény jelentkezik, amelyet az intézmény
saját költségvetéséből nem tud kigazdálkodni.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 232/2011.(IV.28.) Gye. Kt. határozta a
beterjesztett létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal,
hogy az októberi testületi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre a könyvtár racionális
működésének terve.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 596/2011 (X.27.) Gye. Kt. határozata: a járási
székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy
Gyomaendrőd középpontjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár kerüljön
kialakításra. Ugyanakkor a következő év költségvetésének tervezésekor a jelenlegi
illetve az egy (későbbiekben meghatározásra kerülő) könyvtári intézmény
fenntartásának és működtetésének költségeit kell megtervezni.
A (meg nem valósult) létszámleépítéssel kapcsolatban, 2011 áprilisában beterjesztett
anyag a létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igényt: 1.430 eFt
összegben jelezte. Az intézmény saját bevételeinek növekedése, illetve a dologi
kiadásoknál elért megtakarítás az év végére felmerült többlettámogatási igényt 695
eFt-ra csökkentette.

Összesített statisztikai adatok

2008

Az adatszolgáltató település népessége, fő
Szolgáltató helyek száma
Alapterület, nm
Heti nyitva tartó napok száma
Heti nyitva tartó órák száma
Leltárba vett állomány, db
Állomány összesen, december 31-én, db
-

Állomány, könyv, db

-

Hangdokumentum, db

3

2009

2010

2011

14 972

14 777

14702

14479

2

2

2

2

560

560

560

560

6

6

6

6

44

49

49

49

2 313

1 597

4130

1743

43 730

38 199

41801

39210

40 826

36 342

39096

37292

1484

555

1346

1373

-

Képdokumentum,db

1370

1294

1355

529

-

Elektronikus dokumentum, db

42

8

4

16

Kurrens folyóiratok, címek száma

111

130

118

118

Kurrens folyóiratok, példányok száma

136

150

147

148

3

6

19

19

3

6

19

19

2 952

2 818

3733

2528

557

2 794

3416

1458

Kiadás összesen, eFt

22 537

25 772

25623

26206

Kiadás, bér, eFt

10845

18743

12688

14827

Könyvtáros, fő (teljes munkaidőben

5

5

5

5

Egyéb alkalmazott, fő (részmunkaidőben)

2

2

2

2

1810

2350

2814

3379

214

428

535

752

14 108

19 519

20099

23215

2539

3361

6409

10608

1 016

1 034

-

-

40669

664771

Kölcsönzés, összesen, db

58 926

43 556

41734

64443

Helyben használat dokumentum, db

30 529

44 137

55813

93248

710

833

945

1124

7 002

10 684

11826

11141

Számítógépek száma összesen
-

Internetes számítógépek száma

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt
Bevétel, működési, eFt

Regisztrált használó, fő
-

Ebből újonnan regisztrált, fő

Személyes használat, db
-

Ebből Internet használat, db

Távhasználat, db (telefon)
Honlap, OPAC

554

-

14 éven aluli használó, fő

-

Használat, személyes, 14 éven aluli, alkalom

-

Kölcsönzött dokumentum, 14 éven aluli, db

12 657

12 669

11151

7457

-

Helyben használat, 14 éven aluli, db

15 091

23 610

27173

11641

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db

5

2

5

7

Könyvtárközi küldött kérés, db

77

64

64

38

Könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentum, db

77

50

61

35
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III. Az intézmény szolgáltatásai
III.1. Ellátott tevékenységek, feladatok


dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás



könyvtár és dokumentum használat helyben



információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról,
irodalomkutatás, elektronikus katalógus



információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről



könyvtárközi kölcsönzés



számítógép és internet használat biztosítása



számítógép és internet használathoz segítségnyújtás



nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés



számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés



rendezvények



eMagyarország pont működtetése



munkaerő-piaci adatbázis működtetése



IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése



MCONet hírfeltöltés



Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztés, hirdetések szerkesztése, grafikai
design 2011. február hónapig
Hagyományos szolgáltatások elérhetősége telephelyenként Gyoma Endrőd
Kölcsönzés (könyv, folyóirat, videokazetta, DVD)
- előjegyzés
x
x
- hosszabbítás
x
x
Könyvtárközi kölcsönzés
x
x
Helyben használat (könyv, folyóirat)
Információszolgáltatás
– közhasznú
- irodalomkutatás
- elektronikus katalógus
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x

x

x
x
x

x
x
x

Rendezvények:
- előadások és találkozók
- használói képzés
Számítógép és internet használat
- számítógép
- internet
- belsőhálózat
- WLAN
Fénymásolás
Nyomtatás
eMagyarország pont működtetése
Szkennelés
Faxolás
Spirálozás
Apró nyomtatványok (pl. meghívók, plakátok) tervezése
Laminálás
Színház- és rendezvény jegyek és bérletek
Munkaerőpiaci adatbázis

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Nyitva tartás Gyoma Endrőd
Hétfő -Péntek 8 - 17 9 - 16,30
Szombat
8 - 12
III.2 Az ellátott feladatok szakmai tartalma
-

a könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok

-

az állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatok

-

az olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok

-

az informatikai feladatok végzése a könyvtár SZMSZ-e szerint, a munkaköri
leírásban foglaltak szerint történik.
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III. 3. A könyvtári dokumentum állomány elemzése
ÁLLOMÁNY GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
39.210
db
22.360
16.850
33.547
értéke eFt
21.320
12.227
Az állomány nagysága

ÉV
2008
2009
2010
2011

GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
1701
1014
1136
953

530
561
355
256

2231
1575
1491
1209

ÁLL. GYARAP.
FORD. ÖSSZEG EFT
2.952
2.818
3.737
1.898

Vásárolt dokumentumok száma, értéke

A beszerzett 1209 db dokumentumból 4 db CD, 16 db DVD, a többi, vagyis 1189
db könyv. A dokumentumokat elsősorban internetes megrendeléssel, átlagosan 3035 %-os kedvezménnyel vásároljuk, 2011 évben ~1,2 e Ft-os megtakarítást értünk el
ezzel. A könyvtárak állománya a SZIRÉN-ben 100%-osan feldolgozott. A könyvtár
jól és gyorsan reagál az olvasói, felhasználói igényekre. A beszerzéseknél a
felhasználói igények kielégítése elsődleges szempont. A könyvtár ez évi
gyarapodásában jelentős szerepet játszott a MÁRAI-program, melynek keretében
650.000 Ft-os keretet nyitottak meg számunkra, előre meghatározott listáról
választhattunk könyveket. Ennek eredményeként 236 db könyv, 22 db CD érkezett
meg a könyvtárba, 588 eFt értékben. A dokumentumok beleltározásra, a gyomai
könyvtár állományában elhelyezésre kerültek.
Az un. érdekeltségnövelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg
arányában biztosított támogatás a NEFMI-től) 2010-ben 495 eFt volt, amelyet
dokumentum beszerzésre fordítottunk.
2011-ben Dr. Szilágyiné Németh Eszter, Gergely Ágnes ajándékkönyveivel is
gyarapodott az állomány. Ugyan csak ajándékként, Határ Győző
hagyatékkönyveiből 39 doboznyit kaptunk az Országos Széchenyi Könyvtártól. Az
ideszállításról könyvtárunk gondoskodott. Ezek a könyvek a Határ Győző és
felesége magánkönyvtárának maradék kötetei voltak. Nagy része a raktárban van
tárolva, elhelyezésük helyhiány miatt nem megoldott. Néhány, állományunkból
hiányzó Határ Győző mű és a könyvészeti szempontból értékes/érdekes könyvek
beleltározásra kerültek.
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Folyóiratok címe (féleség) 118
Példányok száma
148
A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. Az előző évi
lapszámok átadásra kerülnek a Térségi Gondozási Központ egységeihez, a
Rózsahegyi Iskola kollégiumába, 2012-től az IKSZT-nek. A folyóiratok
változatosságát javítja a mintegy 40 folyóirat, amelyet könyvtárunk az NKA
támogatásával kap meg.
TÖRLÉSEK
GYOMA
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ENDRŐD
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ÖSSZESEN:

DB

FORINT

29
1371
312
1712

31.132,220.050,658.924,910.106,-

9
2.589,1910
176.993,717 1.597.960
1363 1.777.551,3075 2.687.657,-

A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük,
minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok
visszaszerzésére.
A törléseknél látható, hogy viszonylag nagyarányú selejtezést/törlést
hajtottunk végre. A könyvtárak között van egy bizonyos szintű állománymozgás,
amelyet az egyedi nyilvántartás miatt az egyik állományból kivezetünk, a másikba
beleltározásra kerül. Ilyen pl. az olvasói érdeklődés hiánya miatt bizonyos
népszerű olvasmányokat az endrődi könyvtárból áthoztunk Gyomára. A
helytörténeti dokumentumok egységes kezelése miatt az endrődi könyvtár
állományából kivonásra kerültek a helytörténeti dokumentumok, a gyomai
könyvtári állományban fognak szerepelni. Ez az állományrész is csökken, a
duplumok kiszűrése miatt, illetve amiatt, hogy a gyűjtőköri szabályzatnak
feleltetjük meg.
A könyvtárak állományából kivonásra kerültek a videokazetták. Az olvasói
érdeklődés erőteljesen lecsökkent, a kazetták többségével állandó problémák
voltak, a korszerű, többfejes videólejátszók nem tudják lejátszani őket. Az endrődi
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könyvtár állományából 533 db, a gyomai könyvtárból 309 db, összesen 862 db
videokazetta került törlésre, 2.069.686,-Ft értékben. A magas összeg oka az, hogy a
videokazetták beszerzése meglehetősen magas áron történt, mivel a kölcsönzési
jogot is meg kellett fizetni beszerzésükkor. Próbálkoztunk a kazetták árusításával:
csekély érdeklődés és még kevesebb vásárlás. Az endrődi állományból azok a mese
és ifjúsági kazetták, amelyek még használhatók voltak, Rózsahegyi Iskola
kollégiumába kerültek, azzal, hogy amíg tudják, használják őket.
A könyvek selejtezésénél elsődleges szempont a használhatóságuk. Egyrészt a
könyv fizikai állapota, másrészt a könyv tartalma, az olvasói érdeklődés. A
selejtezésnél a fizikai állapot miatt azonnal selejtlistára kerül a dokumentum. Az
olvasói érdeklődés csökkenésekor a kölcsönzőtérből a raktárba kerül a
dokumentum, amikor a raktár megtelik, onnan kerülnek leválogatásra azok a
dokumentumok, amelyeket törlünk az állományból.
Az elhasználódás és a tervszerű apasztás miatt kivonásra került 3448 db könyv
584.241,-Ft értékben. A törölt könyvek átlagára 169 Ft/db.
Jelenleg a gyomai könyvtár raktárában továbbra is küzdünk a helyhiánnyal, az
endrődi részen a selejtezés után megfelelő hely áll rendelkezésre. A gyomai részen
nem megoldott a védett és a helytörténeti dokumentumok elhelyezése, a raktárban
nincs hely, dobozokban tároljuk a könyveket.
Ajánlás az állománynagyságra
1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.
2011.december 31-i állapot: 39.210 db.
Ajánlás az állománycserélődésre
A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és
selejtezés ajánlott évente. Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti
dokumentumok) nem számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db
dokumentum beszerzése/törlése ajánlott, 2000 Ft-os átlagárral számolva: 4.350 eFt
lenne az állománygyarapítás összege.
2011. évben beszerzett dokumentumok: 1209 db, 1.898 eFt értéken.

Dokumentum típus Gyoma Endrőd Összesen
Könyv
21159
16133
37292
Hanglemez
789
492
1281
CD
44
13
57
CDR
12
15
27
Videokazetta
70
84
154
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DVD
Összesen:

286
22360

113
16850

399
39210

A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása

III.4. A könyvtárhasználati adatok
A könyvtárhasználói (fő)
Gyoma Endrőd Összesen
Regisztrált használók
1810
- 2008
737
1073
2350
- 2009
1130
1220
2794
- 2010
1472
1322
3379
- 2011
1936
1443
Újonnan regisztrált
214
- 2008
118
96
428
- 2009
293
135
535
- 2010
348
187
752
- 2011
584
168
Személyes használat
14108
- 2008
4568
9540
19519
- 2009
10511
9008
20099
- 2010
10589
9510
23215
- 2011
13702
9513
Internet használat
2539
- 2008
952
1587
3361
- 2009
1300
2061
6409
- 2010
2762
3647
10608
- 2011
5953
4655
Kölcsönzött dokumentum
38926
- 2008
13405
25521
43556
- 2009
16431
27125
41734
- 2010
15555
26179
64443
- 2011
39218
25225
Helyben használt dokumentumok
30529
- 2008
8348
22181
44137
- 2009
16373
27764
55813
- 2010
28271
27542
93248
- 2011
65914
27334
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2011-es adatok (fő)
Gyoma Endrőd Összesen
2446
Keresés online katalógusban
1927
519
A helyi iskolák könyvtárhasználata
417
- Kis Bálint ÁI.
501
21
376
- Rózsahegyi ÁI.
19
425
54
- Szent Gellért ÁI.
34
44
271
- Kner Imre Gimnázium
170
81
136
- Tisza K. SZKI.
138
70
Csoportos használat
27
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
14
- Csodavár Óvoda
4
2
- Vásártéri Óvoda
1
- Fogyatékos fiatalok klubja
1
2
- Tisza K. SZKI Kollégium
3
- Szülőföld Baráti Kör
20
- Kézimunka Baráti Kör
- Múzeumbarátok Köre
2
- Honismereti Alapítvány
1
- Cukorbetegek Klubja
1
OPAC, honlap használata
642369
- felnőtt
22402
- gyermek
3379
Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása
1936
1443
1124
- 14 éven aluli
607
517
2099
- 14 és 65 év között
1224
875
156
- 65 éven felüli
105
51
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Könyvtárhasználók életkor szerint, részletezve
-

óvodás
KisB
Rózsahegyi
Szent Gellért
egyéb általános iskolás
Kner
Tisza
egyéb középiskolás
hallgató
felnőtt
65 éven felüli

19
501
19
34
34
170
138
103
124
689
105

2
21
425
44
25
81
70
253
39
432
51

21
522
444
78
59
251
208
356
163
1121
156

A két könyvtár látogatói között átfedés is van, a felnőttek, a középiskolások
nagyobb számban használják mind a két könyvtárat. Érdekesség: mind a két
könyvtárat használják olyan gyerekek, akik a nyári szünetet a nagyszülőknél töltve,
beiratkoznak a könyvtárakba. Mint látható, nem igaz az a sztereotípia, hogy a
könyvtárat csak a nyugdíjasok használják, mint ahogyan az sem, hogy „nem jár oda
senki”.

Internet használat

Regisztrált használók
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A használók életkor szerinti megoszlása

III.5. A könyvtár rendezvényei
Rendezvény

Endrőd Gyoma

Tehetséges gyermekek szavaló versenye (Kis Bálint
Ált Isk.)
Mesemondó verseny (5 nap)
Költészetnapi versmondó verseny
Kistérségi versmondó
Versíró pályázat (Térségi Gondozási Központ)
Irodalmi humor Békés Megyében
Sebestyén István előadása (Rózsahegyi Napok)
Projektbemutató rendezvény
SZÖVEGELŐ
Népi hangszerek bemutatója (Kis Bálint Napok
Népmese Napja
Salamon Ferenc könyvbemutató
Határ Győző szavaló verseny, megemlékezés,
ÖSSZESEN:

45
205
175
100
30
100
110
30
90
100

305

40
30
740

Összesen
(fő)
45
205
175
100
30
100
110
30
90
100
~2400
40
30
3445

A könyvtár 2013-ig érvényes stratégiai tervét és munkaprogramját
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójához igazodva, alakította ki, és annak
megfelelve alakítja rendezvényprogramját is. Rendezvényeink népszerűek,
látogatottak. A nagy hagyománnyal bíró mese- és versmondó verseny teljesen egyedül
álló létszámát tekintve. Ilyen nagy számban sehol nem mondanak mesét és verset a
gyerekek. Valószínű, hogy kedvelik is versenyeinket, de rengeteg energiát fektetnek
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be a pedagógusok a siker érdekében. A kistérségi versmondó versenyen Kondoros,
Szarvas, Dévaványa általános iskolásai is részt vettek.
A Térségi Gondozási Központtal a Föld Napja alkalmából, közös szervezésben
lebonyolított versíró pályázat is rendkívül sikeres volt, örülünk, hogy partnerként
tudtunk együttműködni.
Az Irodalmi humor Békés Megyében, illetve Sebestyén István előadása is nagy
siker volt, ezek anyagi fedezetét a TÁMOP pályázatból tudtuk biztosítani.
A projektbemutató rendezvényen a TÁMOP pályázat eredményeiről
számoltunk be széleskörű sajtóérdeklődés mellett.
A SZÖVEGELŐ, szövegértő olvasást támogató programunk továbbra is nagy
siker, sok új olvasót, látogatót hozott a könyvtárnak. A záró rendezvény emlékezetes
sikert aratott, jó visszajelzéseket kaptunk.
A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló produkció volt, széles
összefogással ~ 2400-an egyszerre, egyidőben meséltek Gyomaendrődön, közöttük
volt Erdős Norbert köztársasági megbízott is. A mesemondó napon a három általános
iskola, a Kner Gimnázium, a Tisza K. Iskola, a Térségi Gondozási Központ és több
óvoda, vett rész. A központi helyszínen, a Kis B. ÁI Hősök úti épületének udvarán,
sok szülő is mesélt. A rendezvény után Erdős Norbert úr lehetőséget biztosított egy
kötetlen beszélgetésre, amelyen intézményvezetők, a hivatal több dolgozója,
Alpolgármester úr és Lehóczkiné Tímár Irén képviselő Asszony is részt vett.
Gergely Ágnes író, költőt intézményünk is javasolta Díszpolgári címre.
Ebben az évben is felkerestük a névadók sírját, a kegyelet és megemlékezés
virágait elhelyezve.
Több intézmény, városi rendezvény kulturális programjának szervezésében
vettünk részt.
IV. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés. Néhány adat, tájékoztató
jelleggel, kimutatható. (ÁFÁS)
Költség megnevezése
Gáz
Villany
Víz-csatorna
Kéményseprés
Szemétszállítás
Telefon

Gyoma Endrőd Összesen
1004
307
1311
200
122
322
43
43
2
2
4
43
43
65
55
120
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Mobil telefon
Internet
Jogdíj
Tagdíj szakm. szerv.
Kazán éves ellenőrzés, tisztítás
Összesen:

40
36

90
36

25
1458

25
637

40
90
72
17
50
2095

V. Személyi és tárgyi feltételek
V.1. Személyi feltételek
A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenkinek ott kell dolgoznia,
ahol a feladatot el kell látni.
Név

Beosztás
intézményvezető,
Dinyáné Bánfi Ibolya
könyvtáros
Gottfried Sándorné
könyvtáros
Kiszely Ilona
könyvtáros
Löveiné Márton Gizella könyvtáros
Nagy Piroska
könyvtáros
Pap Gábor
informatikus
Pintér Gézáné
takarító

Besorolás Óra
8
F11
F12
F14
F10
F11
F3
B3

8
8
8
8
6
6

A költségvetés jelentős tétele a bér- és járulékköltség. A könyvtárban jelenleg 6
fő szakalkalmazott: 5 fő könyvtáros főiskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros 8
órában foglakoztatva, 1 fő informatikus, főiskolai végzettséggel 6 órában
foglakoztatva, 1 fő takarító 6 órában foglakoztatva dolgozik. A könyvtárosok közül 1
fő intézményvezető, helyettese nincs, a gazdasági ügyekkel, iratkezeléssel kapcsolatos
feladatokat is el kell látnia.
A könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen
pluszjuttatás nincs: nincs cafetéria, ebéd pénz, ruhapénz, karácsonyi jutalom,
évenkénti vacsora, vagy ebéd, könyvtárosok napja. Nem fizetünk túlórát, a szombati
munkavégzést lecsúsztatják a dolgozók.
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez az
anyagi fedezet nincs meg a költségvetésben, ezeken már nincs is mit megtakarítani.
A TÁMOP pályázat segített abban, hogy néhány tanfolyamon a könyvtár 3 dolgozója
tudott részt venni, az utazási költségeket a könyvtár költségvetéséből kellett fedezni.
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Ajánlás a könyvtáros munkakörben foglalkoztatottakra
1000 lakosonként legalább 0,5 könyvtáros állás.
Minden önálló könyvtár személyzetében legyen könyvtáros diplomával rendelkező
munkatárs.
Gyomaendrőd esetében: 7,25 fő. (Egy szolgáltató helyre!)
Szakmai munkakörben foglalkoztatott jelenleg 5,75 fő, könyvtáros munkakörben 5 fő.
Munkakör
Létszám Átszámított
könyvtáros
5
5
informatikus
1
0,75
takarító
1
0,75
Összesen:
7
6,5
V.2. Informatikai ellátottság
Eszköz
Gyoma Endrőd
Olvasói számítógép, internet eléréssel
9
4
Könyvtáros munkaállomás
5
1
Munkaügyi adatbázis számítógépe
1
Laptop
1
Nyomtató (hálózati, színes)
1
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati)
1
Nyomtató (fekete-fehér)
1
Multifunkciós gép
1
(scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér
1
Multifunkciós gép
(scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)
Szkenner (síkágyas, lap)
1
Fax
1
1
Belső hálózat
1
1
WLAN
1
Fénymásoló fekete-fehér
1
V.3. Könyvtár épületek
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) Gye. Kt.
határozatában utasította el a gyomai könyvtár épületére vonatkozó felújítási kérelmét.
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A könyvtárak állapota, mind külső, mind belső problémáit illetőleg ismertek, többször
jeleztem a Fenntartó felé. A 2011-es évben is többször volt szükség azonnali
villanyszerelési munka elvégzésére, közvetlen veszély elhárítás érdekében. A raktári
rész egyre süllyed, összedőléssel fenyeget. Az épület belseje minden igyekezetünk
ellenére méltatlan, elhanyagolt képet mutat. Az örvendetes, használói
létszámnövekedés miatt nagy probléma az épületbe való bejutás a mozgásukban
korlátozott, vagy babakocsival érkező látogatóink számára. Gyomán súlyos probléma
a WC-K, mosdók hiánya és azok megközelítési lehetősége. A minden évben a
„szokásos” dugulások elhárítása megtörténik, szintén évente elvégzett feladat a zárak
javítása, ajtók pászítása, nagykapu javítása, fénycsövek nagyszámú cseréje. Rendkívül
balesetveszélyes a könyvtár padlójának állapota, a betonpadló lyukak, hiányos,
töredezett a pvc borítás. Az endrődi könyvtárban a penészedés és a vizesedés
továbbra is fenn áll. A falakban levő nedvesség a belső felületen jelenik meg, a
műanyag nyílászárók miatti erős páralecsapódással társulva. Tisztasági meszelésre is
szükség lenne.
VI. 2011-ben megvalósult fejlesztések
Nem volt fejlesztés.
VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése
Az intézmény TIOP pályázatának záró kifizetés előtti ellenőrzése megtörtént, a
finanszírozás 100 %-on valósult meg. A TÁMOP pályázatban feladatainkkal
folyamatosan határidő előtt készültünk el, a projekt előrehaladási jelentésekben a
vállaltakat meghaladta a teljesítés. A záró kifizetés előtti ellenőrzésről 2012. január
elején kaptuk meg az értesítést, elfogadásra került, megítélték a 100 %-os kifizetést.
Az intézményben 2011-ben a 2009-2010-es évet árfogó pénzügyi-gazdasági
belső ellenőrzésre került sor. A jegyzőkönyv és az arra történt reagálás másolatban
olvasható.
2011-ben a II. negyedévre vonatkozóan, kiutalás előtti adóellenőrzésre került
sor a NAV részéről. A vizsgálatot kiterjesztették az I. negyedévre is, mivel a 402 E Ft
összegű ÁFA visszaigénylés tartalmazta az előző időszakról áthozott követelés
összegét is. Az ellenőrzés lényege az volt, hogy jogosult-e az intézmény az ÁFA
visszaigénylésre, illetve, a visszaigényelt összeg mértékének a vizsgálata. Az
ellenőrzés és a többszöri személyes egyeztetés eredményeként az adóhatóság
megállapította, hogy a teljes körű visszaigénylés érdekében - a jogszabályi előíráson
alapuló és a Képviselő-testületi döntés alapján megállapított - ingyenesen nyújtott
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szolgáltatások után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A vizsgálat során az is tisztázódott,
hogy a kulturális intézményeknél a jogszabályi rendelkezések változásából
adódóan nem egységes a joggyakorlat. Az adóhatóság a vizsgálat során a Városi
Könyvtár terhére szóló körülményt nem tapasztalt. A Városi Könyvtár által
visszaigényelt ÁFA összege csökkentésre került az ingyenesen nyújtott szolgáltatások
után fizetendő ÁFA összegével, így a 402 E Ft összegű ÁFA visszaigényléssel
szemben 254 E Ft összegű ÁFA kiutalás történt a NAV részéről.
VIII. Adott évben benyújtott pályázatok
Intézményünk 2011-ben nem nyújtott be pályázatot.
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét. A könyvtár
ismertségének és társadalmi elfogadottságának legnagyobb fokmérője a beiratkozott
olvasók számának, a használók számának növekedése.
A legfontosabbnak tartom azt, hogy a könyvtárak igen magas óraszámban
állnak rendelkezésre, és a nyitva tartási idő alatt megbízhatóan elérhetők.
A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a
társadalmi elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek
bizonyul a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók,
rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik
látogatóink.
A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni.
Kezdeményeztük minden önkormányzati intézménnyel az együttműködést, a civil
szervezetek többségével is. Nyilvánvalóan, csak azzal tudunk partneri viszonyt
kialakítani, aki hajlandó az együttműködésre, fontos, hogy a kapcsolat kölcsönösségen
alapuljon. A könyvtár kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei: a
Rózsahegyi és Kis Bálint iskolákkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, a kapcsolat
kiváló. A Szent Gellért Általános Iskolával való kapcsolatunk jó, folyamatos,
rendszeres, részt vesznek rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók.
A Térségi Gondozási Központtal is sikerült megfelelő együttműködési alkalmakat
teremteni. 2012-től könyvtárunk látja el könyvekkel, folyóiratokkal az öregszőlői
IKSZT-t.
A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési szerződést kötöttünk, a
könyvtár több alkalommal kapott német nyelvű ajándékkönyveket, folyóiratokat
tőlük.
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A civil szervezetek közül: Szülőföld Baráti Kör, az Endrődiek Baráti Köre, a
Honismereti Egyesület, a Múzeumbarátok Köre Egyesület, Tímár Máté Alapítvány,
Német Kisebbségi Önkormányzat állunk szorosabb, és jó kapcsolatban.
A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárral, valamint a pályázatokban konzorciumi partner
könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés, Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk
fenn, amely kapcsolat együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg.
Ezen kívül felvettük a kapcsolatot Békésszentandrás és Dévaványa könyvtáraival is,
elsősorban a kistérségi mese-és versmondó verseny szervezési feladatai miatt, illetve
későbbi együttműködést célozva.
A könyvtár honlapjának látogatottsága elképesztően magas. Az eddig
nyilvánosságra hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak.
Egyre jellemzőbb az e-mail keresztüli kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A honlap
tartalmát dicsérik, köszönik a Dunántúlról, Erdélyből, Franciaországból, stb. Rengeteg
anyagunk van, amelyet közzé szeretnénk még tenni, kapacitáshiánnyal küzdünk: az
informatikus foglalkoztatására csak 6 órában van lehetőség, nagyon megérezzük a
kiesett munkaidő hiányát.
X. Tervek
A 2012-es költségvetés ismeretének hiányában, illetve a költségvetési keretszám
ismeretében készült el a beszámoló. Jelen beszámolóval kerül benyújtásra a 2012-es év
munkaterve, amelyet a költségvetés elfogadása után módosításra benyújtok.
Vezetőként arra tehetek ígéretet, továbbra is szigorúan költségtakarékos, a
közösség tagjainak, Gyomaendrőd minden lakójának érdekeit szolgáló intézményként
működik a könyvtár.
A távolabbi jövőre az adhat reményt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. Törvény II.
Fejezet Az Önkormányzati feladat- és hatáskörök 13. §. (1) A helyi közügyek, valamint
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen: (7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása - a könyvtárak fenn és megmaradását írja elő. Fontos ez a jogi, törvényi
kiállás a könyvtárak mellett, mintahogyan az is, hogy az állam a könyvtárakra
továbbra is számít, közszolgáltató intézményként.
Gyomaendrőd, 2012. január 23.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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Belső ellenőrzési jelentés másolata

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 2-8/2011.

Belső ellenőrzési jelentés
a Határ Győző Városi Könyvtár gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzéséről,
a vagyonnyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról
amely készült: a belső ellenőrzést megbízás alapján végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és
Informatikai kft. (5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti) székhelyén, 2011. július 28án.
Ellenőrzött időszak:
2009. január 1-től 2010. december 31-ig.
Ellenőrzött szervezet neve, címe:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 40.
Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:
Dinyáné Bánfi Ibolya igazgató
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási
szerződés” alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr
6 revizori nap
- felkészülés:
1 revizori nap (2011. július 18.)
- helyszíni ellenőrzés:
4 revizori nap (2011. július 19 - július 27. között)
- jelentés készítés:
1 revizori nap (2011. július 28.)
A vizsgálat célja és feladata:
annak megállapítása, hogy a közművelődési intézmény működése és gazdálkodása,
illetve vagyonnyilvántartása a jogszabályoknak megfelelő-e? Az erőforrások
felhasználása hatékony-e, valamint a pályázati pénzeszközök felhasználása
szabályszerű-e.
Az ellenőrzés módszere:
Az intézményi alapdokumentumok, belső szabályzatok és nyilvántartások vizsgálata a
helyszínen. A 2009. és 2010. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezéséhez
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nyújtott intézményi adatszolgáltatás, illetve a tényleges főkönyvi könyvelés ellenőrzése
az alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján.
Az eszköznyilvántartás és leltár pontosságának ellenőrzése. A pályázati pénzeszközök
felhasználásának vizsgálata, az összesítő elszámolások és bizonylatok mintavételes
ellenőrzése útján.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
Alapító okirat, Szervezeti Működési Szabályzat
Számviteli politika és mellékletei (számlarend, eszköz és forrás értékelési-,
pénzkezelési-, leltározási-, selejtezési és egyéb belső szabályzatok)
Munkaügyi dokumentációk (alkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaköri leírása,
végzettség igazolások, stb.)
Havi bérelszámolás dokumentumai, listái
Költségvetési beszámolókhoz adatszolgáltatás
Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok, szigorú számadású bizonylatok
Leltárak, eszköznyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési
jegyzőkönyvek,
Kibocsátott számlák nyilvántartása, bevételek ellenőrzése
Pályázati dokumentumok
Könyvtári beiratkozási naplók
Az iratanyag felülvizsgálatát követően személyes konzultációra került sor az
intézményvezetővel, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző munkatársakkal és a
személyzeti munkatárssal.

MEGÁLLAPÍTÁSOK
1.) Jogszabályi környezet, belső szabályozottság helyzete
A Határ Győző Városi Könyvtár fenntartó szerve a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete. A város közigazgatási területén belül két telephelyen lát el közművelődési
és iskolai könyvtárszolgálatot állami feladatként a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Továbbá egyéb – információval és
kommunikációval kapcsolatos – kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, (internet-használat, másolás,
nyomtatás, fűzés, stb.) melynek feltételeit uniós forrásból a TIOP és TÁMOP pályázatok révén
fejlesztették 2010. évben.
A vizsgált időszakban jelentősebb szervezeti változás nem volt, azonban előzőleg 2008-ban
történt intézményvezető váltás, valamint az endrődi fiókkönyvtár átkerült a korábbi
működtetőtől, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolától. Az ellenőrzés alá vont
időszakban a városi könyvtárszolgálat minőségi változáson ment át, korszerűségében,
megbízhatóságában és kiegyensúlyozottságában megerősödött, valamint tágabb kulturális
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események lebonyolítójává, szervezőjévé vált, kapcsolatrendszere szélesedett,
közművelődési – esetenként szociális jellegű - szerepe értékes és értékelendő a jövőben is.

Alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/1998. (I.
19.) Kt. számu. határozatával hagyta jóvá, melyet több ízben módosítottak a tevékenységi
körök, illetve a szervezet bővülése miatt. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
tartalmával összhangban áll az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet 2009.
01. 01-el léptetett hatályba a fenntartó Gye. V. Képviselő testülete 2008. 11. 10-én. Az SZMSZ
mellékleteként az alábbi belső szabályzatokkal rendelkeznek:
Könyvtárhasználati Szabályzat
Gyűjtőköri Szabályzat
Állományalakítási Szabályzat
Könyvtári munkarend
Iratkezelési Szabályzat
Pénztári és pénzkezelési Szabályzat
Teljesítményösztönző-keret felhasználási Szabályzat
A jogszabályi előírások (ill. OKM útmutatás) szerint az alábbi középtávú terveket dolgozták ki
2009-2013. évekre szólóan:
Stratégiai terv
Továbbképzési terv
Minden naptári évre vonatkozóan éves szakmai munkatervet készítenek és fogadnak el,
amelyben személyre lebontott feladatokat határoznak meg az általános célkitűzéseken
túlmenően. A teljesítésről, ideértve a pénzügyi adatok alakulását - a szakmai és gazdálkodási
(pl. ingatlan állagromlási) gondokat is bemutatva - részletes, igényes beszámoló jelentést tesz
közzé az Igazgató asszony, amely az intézmény honlapján is olvasható. A 2009-2010. évekre
vonatkozó terveket és beszámolókat tanulmányoztam.
A Könyvtár szakmai tevékenységének vitelében önálló, gazdálkodási téren részben önálló
költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait - a legutóbb 2010. 09. 15-én
pontosított - kétoldalú „Megállapodás”-ban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás
rendje alapján a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalában látják el.
Az intézménynél folyó gazdasági adminisztrációt, a különböző nyilvántartások vezetését és az
adatszolgáltatási feladatokat elsődlegesen az intézményvezető, valamint a könyvtári
alkalmazottak látják el a munkaköri leírásukban rögzített előírások, valamint a Polgármesteri
Hivatal – alábbi - belső ügyviteli szabályzatai szerint:
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Leltározási és Selejtezési Szabályzatok
Pénzkezelési Szabályzat
Kiküldetések elszámolási rendjére vonatkozó Szabályzat
FEUVE (folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) Szabályzata
A könyvtári alap és egyéb szolgáltatások díjait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a
Gye. V. Képviselő testülete határozza meg az intézmény javaslat alapján. A díjtáblázatot évente
felülvizsgálták, sor került az egység árak mérséklésére, illetve a szolgáltatások bővítésére a
technikai háttér fejlesztése révén. (Lásd: 498/2009. (XII. 21.) és 279/2010. (VI.24.) Gye. Kt.
hat.)
Az önkormányzat képviselő testülete a helyi lakosság művelődésének fokozottabb támogatása
érdekében a könyvtár látogatását szélesebb körben tette ingyenessé a jogszabályban
meghatározottnál – a vizsgált időszakban - amelynek pozitív hatása mellett felmerült a térítés
mentes szolgáltatásnyújtás ÁFA elszámolásának problémája, melyet a belső ellenőrzéssel egy
időben vont vizsgálat alá a Nemzeti Adó és Vámhivatal. (2011. évi időszak ellenőrzését végzik.)
Ennek ismeretében tanácsoljuk, hogy a szolgáltatási díjak közzétételénél az ÁFA tartalomra is
történjen utalás.
Összegzésként megállapítható, hogy a munkavégzéshez szükséges belső szabályozottság
megfelelő színvonalú. Figyelembe vételre ajánljuk a szabályzatok aktualizálását, az időközbeni
jogszabályi módosulások, illetve az EU projekt okozta szakmai változások (pl. informatikus
alkalmazása) hatásaival.
2.) Eszköz-, és készletnyilvántartás, leltárak
A Határ Győző Városi Könyvtár saját tulajdonú ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, az
alaptevékenység ellátásához szükséges épületeket (Gyomaendrőd, Kossuth L. út 50.
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. sz.) az Önkormányzat adta használatába, a helyi vagyonrendelet
(14/2003. VI. 5.) Kt. előírásainak betartási kötelezettsége mellett.
Az intézmény az Önkormányzat által jóváhagyott Leltározási Szabályzattal és Selejtezési
Szabályzattal rendelkezik, amelyekben előírtak figyelembevételével tartják nyilván a beszerzett
tárgyi eszközöket, valamint a kis értékű – 100 ezer Ft egyedi érték alatti – gépeket,
berendezéseket és egyéb szakmai fogyóeszközöket.
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatalban vezetik a Katawin
szoftverrel. A könyvtárnál helyiségleltárak biztosítják a tárgyak meglétének nyilvántartását,
melyet évente egyeztetnek az önkormányzati vagyonnyilvántartással, melyet áttekintettem. A
kiselejtezés, vagy átadás tényét, valamint a leltározás időpontjait az intézménynél rögzítették,
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illetve az önkormányzat felé bejelentették, továbbá rendezték a használaton kívülivé vált
eszközök további sorsát is.
A könyvtári könyv-, CD-, DVD-állomány értékét és mennyiségét a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alapján önálló számítógépes programmal (SZIRÉN) tartják nyilván az
intézménynél. Az adatfeldolgozás – és számítógépes katalógus létrehozása – 2011. évben
fejeződött be, illetve folyamatos a dokumentumok nyilvántartásának karbantartása. Emellett
2011-ig kézi nyilvántartó könyvekben is rögzítették a beszerzett könyvtári dokumentumokat,
illetve kivezetésüket. Szúrópróbás ellenőrzést végeztem, eltérést nem állapítottam meg.
A könyvtári dokumentumállomány leltározására, az állomány tervszerű gondozására
(apasztására és bővítésére) külön rendeletek vonatkoznak (Lásd: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM
rend. és 22/2005. NKÖM rend.), amely szerint tételes leltározást 10 évente kell végrehajtani.
Legutóbb 2008. évben – a vezetésváltás okán 1 évvel később - volt tételes leltár a gyomai és
2009. évben az endrődi részlegben. A könyvállomány számbavételének szabályosságát, a
leltárak kiértékelését és a különbözetek elszámolását 2009. évben soron kívüli belső ellenőrzés
vizsgálta felül, amelyről részletes jelentés készült a fenntartó számára.
3.) Bevételek és kiadások átfogó vizsgálata
Az intézmény gazdálkodására a tudatos költségtakarékosság jellemző a vizsgált
években. A költségvetés tervezése és teljesítése a vonatkozó rendeletek betartásával és az
önkormányzattal kötött „Megállapodásban” előírtak figyelembe vételével valósult meg.
A főbb pénzügyi adatokat az alábbiak:
Ezer Ft-ban
Megnevezés

2009.

Befektetett eszközök

2010.

Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.
9.656

-

9.656

14.546

15.808

1.262

Munkáltatót terhelő járulékok

4.197

3.947

- 250

Dologi kiadások

7.029

10.458

3.429

25.772

39.869

14.097

2.794

3.416

622

-

1.150

1.150

50

-

- 50

12.614

12.614

Ebből: működésre

8.475

8.475

fejlesztésre

4.158

4.158

Személyi juttatások

KIADÁSOK
Működési saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kp-i költségvetési támogatás
Uniós pályázati támogatás
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BEVÉTELEK (önk. támogatás nélkül)
Fenntartó önkormányzat támogatása

2.844

17.180

14.336

22.928

22.689

- 239

A saját bevételek a tervezett szint felett alakultak az intézmény szolgáltató-képességének
fejlődése következtében.
Észrevételem a készpénzes bevételek bizonylatolásával kapcsolatban, hogy azokat
keletkezéskor kézi nyugtán vagy kp-számlán rögzítik, majd 5.000 Ft-ot elérő halmozott bevétel
elérésekor csekken befizetik az önkormányzat bankszámlájára a belső ügyviteli előírások
szerint, azonban azok hóvégi összesítése, illetve a könyvtár készpénzes kiadásaira jóváhagyott
havi ellátmány elszámolása nincs megoldva, a „rovat-elszámolási ívet” nem alkalmazzák.
Javaslom, hogy időszaki pénztárjelentésben rögzítsék hóközben a készpénzes forgalmat, a
hóvégi elszámolás bizonylatolása, a belső és külső ellenőrizhetőség fokozottabb biztosítása
érdekében.
A kiadások alakulását befolyásolták az EU pályázati feladatok, ugyanis a digitalizálási
feladatokhoz
történő
számítástechnikai
eszköz
beruházásokhoz,
fejlesztésekhez
villanyszerelési, Internet-hálózatbővítési és riasztórendszer kiépítési dologi kiadások is
kapcsolódtak, illetve a szolgáltatások bővítéséhez asztalok székek beszerzése vált szükségessé.
A gyomai könyvtárépület állagromlása kiemelt probléma, melynek megoldását évente
kérelmezi az intézményvezető. Kizárólag a legégetőbb helyzetek megoldására tudott forrást
szerezni a vizsgált időszakban, de átfogó 40-50 millió Ft-os felújítási programra nincs igazi
esély, egyelőre. Tanácsoljuk „kisebb lépésekre” bontva, több évre ütemezve a műszaki
feladatokat, tagolni és sorrendet képezni és anyagi lehetőséget „kiszorítva” ekként haladni.
4.) Személyi kiadások ellenőrzése
A tényleges személyi kiadások alakulását 2009-2010. években az alábbi táblázatok
szemléltetik:
Megnevezés
Teljes munkaidős alapbér, bérpótlék
Egyéb juttatás (keresetkieg., jub. jutalom)
Ktsgtérítés, hozzájárulás
Részmunkaidős bérek, juttatások
Áll.-ba nem tartozók szemályi juttatása
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:

2009.
7.213
826
947
4.420
1.140
14.546
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2010.
12.330
808
1.136
1.054
480
15.808

Változás
Változás %ezer Ft-ban a 2010/09.
5.117
170,9
- 18
97,8
189
120,0
- 3.366
23,8
- 660
42,1
1.262
108,7

A munkavállalók díjazására fordított bértömeg 8,7 %-kal – 1.262 ezer Ft-tal nőtt 2010-ben,
amely az EU-s pályázatokban vállalt feladatok ellátásával összefüggő könyvtárosi munkaidő
növekedés és informatikus álláshely létrehozásával indokolható.
Azonban a személyi jellegű ráfordítások aránya az összes kiadáson belül mérséklődött, a 2009
évi 56,4 %-ról 39,6 %-ra csökkent.
Az intézményben a szakmai álláshelyek száma 6 fő, ezen belül:
1 fő igazgató - könyvtáros
4 fő könyvtáros
1 fő informatikus (2009. december 1-től),
továbbá 1 fő részmunkaidős fizikai alkalmazott (6 órás takarító).
A vizsgált időszakban betöltetlen álláshely nem volt. A közalkalmazásban állók kinevezése,
alapbérének változása, kötelező átsorolása megfelelően dokumentált, valamint az iskolai
végzettséget és továbbképzéseket igazoló okmányok másolatai rendelkezésre állnak.
A munkaügyi iratokat a Polgármesteri Hivatalban a személyzeti előadó készíti el és őrzi meg,
ezért teljes körű ellenőrzésére a Hivatalban került sor. A megállapított alapbéreket, és egyéb
kereseti elemeket vizsgáltam, majd összevetettem több havi (2009. aug.-szept.-okt. ill. 2010.
jan.-jún.-nov.) bérjegyzéken található adatokkal. Ennek során számszaki eltérést nem találtam,
a munkavállalók besorolását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak alapján
végezték el. A teljesítményösztönző keret felosztására az intézményvezető tett javaslatot.
Túlóra elszámolásra nem került sor a vizsgált években. A szombati nyitvatartás miatti
többletmunkát szabadidő kiadásával kompenzálják, amelynek személyre lebontott éves rendjét
írásba foglalták. A jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartások vezetése az intézménynél rendezett
volt mindkét évben.
Észrevételem, hogy a főiskolai oklevelek egyszerű fénymásolata található az aktákban, amelyet
legalább a másolatot készítőnek záradékolni kellett volna. („Eredetivel mindenben megegyező
másolat”), azonban helyesebb lenne hitelesített másolat elhelyezése a személyi anyagban.
5.) Dologi kiadások vizsgálata
Az intézménynél a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen teljesített dologi
kiadások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés

2009.
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2010.

Ezer Ft-ban
Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.

Irodaszer, festék patron,

358

777

419

217,0

Kisértékű tárgyi eszközök vétele

140

440

300

314,3

2.818

3.537

719

125,0

637

365

- 272

57,3

3.953

5.119

1.166

129,5

519

215

- 304

41,4

1.055

927

- 128

87,9

85

257

172

302,4

260

1.845

1.585

709,6

1.919

3.244

1.325

169,0

Beszerzéseket terhelő ÁFA

713

1.352

639

189,6

Kiküldetési díj

275

331

56

120,4

Könyvek, folyóiratok vásárlása
Egyéb készletek beszerzés
KÉSZLETEK ÖSSZESEN
Kommunikáció, szám.techn.szolgáltatás
Energia (gáz, áram) és vízdíj
Karbantartás, fenntartás
Egyéb szolgáltatások
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés

2009.

2010.

Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.
- 26
61,2

Különféle dologi kiadások

67

41

Reprezentáció

44

44

-

100,0

Egyéb (adó, illeték, jogdíjak, stb.)

58

327

269

563,8

EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.157

2.095

938

181,1

DOLOGI KIADÁSOK:

7.029

10.458

3.429

148,8

A dologi kiadások változása jelentős mértékű, 48 %-os volt 2010-ben az előző évihez
viszonyítva, amely elsődlegesen az EU-s pályázatokon nyert támogatások felhasználása
következtében keletkezett. Közel 10,5 millió Ft dologi kiadást eszközöltek, 3.4 millió Ft-tal
többet, mint 2009. évben. Ebben az inflációs árváltozások, illetve az Áfa mérték növekedése is
szerepet játszott.
A dologi kiadások részaránya az összes kiadáson belül 27,3 %-ról 33,9 %-ra nőtt 2010-ben.
Több mint kétszeresére emelkedtek az irodai papírok, nyomtatványok és fénymásoló
patroncsere kiadásai, háromszorosára a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, valamint a
beszerzéseket terhelő ÁFA összegei.
Nőttek a karbantartásra (ingatlan és fénymásoló) fordított kiadások, és az igénybe vett szakmai
és egyéb szolgáltatás költségei.

27

A könyvtári állomány gyarapítására, könyvek, folyóiratok, cd-k, dvd-k beszerzése 2009-ben
2.818 ezer Ft-ot, 2010. évben 3.733 ezer Ft-ot fordítottak. Évente 1500-1600 db-ot vásároltak.
Felkutatják és kihasználják a kedvezményes beszerzési formákat, megrendelési módokat,
jelentős összegeket megtakarítva ezzel.
A kiadások bizonylatait szúrópróbaszerűen ellenőriztem, megállapítottam, hogy alaki és
tartalmi szempontból megfelelőek.
A kötelezettségvállalás, az utalványozás, és ellenjegyzés hiánytalan volt, a főkönyvi könyvelés
megfelelt az államháztartási számviteli előírásoknak.
6.) Pályázati források szabályszerű felhasználásának ellenőrzése
Az intézmény az alábbi konzorciumi EU-s pályázatokon szerepelt a vizsgált időszakban,
amelyekben a gesztor a Békés Megyei Tudásház és Könytár (Békéscsaba) intézmény volt:
Pályázati azonosító
TIOP-1.2.3./08/1-2008-062, „Békés
Tudásdepó-Expressz”
Összehangolt infrastruktúrafejlesztés
a közös könyvtári szolgáltatások
támogatására, az élethosszig tartó
tanulás elősegítésére Békés
megyében
TÁMOP-3.2.4./08/1-2009-001,
„Békés Tudásdepó-Expressz”
Összehangolt infrastruktúrafejlesztés
a közös könyvtári szolgáltatások
támogatására, az élethosszig tartó
tanulás elősegítésére Békés
megyében

Elnyert
támogatás
100 millió Ft,
ebből Határ
Győző
Könyvtár:
9.131.750 Ft

Megjegyzés
Projekt időtartama: 2009. 06. 01-től 2011. 05.
30-ig.
17 db számítógépet, egyéb hardver eszközöket
szereztek be.
A záró elszámolás megtörtént, a támogatás
felhasználásra került. Helyszíni ellenőrzést
tartott a közreműködő szerv.

81.553.334 Ft, Projekt időtartama: 2009. 09. 01-től 2011. 04.
ebből Határ 30-ig.
Győző
Könyvtár:
7.601.000 Ft

A záró elszámolás megtörtént, a támogatás
felhasználásra került. Helyszíni ellenőrzést
tartott a közreműködő szerv.

A pályázatokon nyert összegeket a számítástechnikai háttér - szolgáltatási és működési fejlesztésére, honlap létesítésére és működtetésére, informatikusi álláshely kialakítására, a
munkavállalók továbbképzésére, valamint a személyi és dologi kiadások fedezetére
biztosították, a pályázatban vállalt szakmai programok teljesítése érdekében.
A pályázati céltól eltérő, jogtalan felhasználást nem tapasztaltam. A saját erőt nem igénylő, 100
%-ban támogatott projektek pénzügyi elszámolása az önkormányzat éves költségvetésébe
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beépült. A lezárult EU-s pályázatok vonatkozásában 5 éves fenntartási kötelezettség áll fenn,
amelynek pénzügyi hátterét, a megnövekedett személyi és dologi kiadásokat mind nehezebb
biztosítani.
2010. évben új pályázatot nem nyújtott be az intézmény.
VI. Javaslatok
1.) A belső szabályzatok aktualizálásra vonatkozó javaslat figyelembevétele.
2.) A növekvő készpénzes bevételek elszámolására időszaki pénztárjelentés–nyomtatvány
bevezetése az intézménynél - a jelenlegi rovat-elszámolási ív helyett (nem használják!)
- az ellenőrizhetőség, átláthatóság érdekében.
3.) A közalkalmazotti bérezés alapjául szolgáló iskolai végzettséget igazoló oklevelek,
bizonyítványok, diplomák egyszerű fénymásolatainak záradékolását javasoljuk az
„Eredetivel mindenben megegyező!” szöveggel, illetve a másolást végző személy
aláírásával.
4.) A halaszthatatlan épület felújítási feladatok műszaki szakértői felmérése és időben
ütemezése több évre előre - tekintettel a szűkös pénzügyi lehetőségekre – és kisebb
lépésekben történő végrehajtása.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2011. július 28.

……………………………..

………………………….

dr. Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs kft. ügyvezető

vizsgálatvezető belső ellenőr
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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2-8/2011. iktatószámú, a Határ Győző Városi Könyvtár gazdálkodásának átfogó
pénzügyi ellenőrzéséről, a vagyonnyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának
vizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentés javaslataira.
1. Javaslat: A belső szabályzatok aktualizálása: A könyvtári SZMSZ fenntartó általi elfogadása
és hatályba lépése óta nem történt olyan törvényi, jogszabályi változás, amelyet be kellene
építeni az SZMSZ-be. A TÁMOP pályázat segítségével létrejött informatikus munkakört az
SZMSZ-be beépítem, a módosított SZMSZ-t elfogadásra a Fenntartó felé benyújtom, a
szükséges időpontban.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Intézményvezető.
2. Javaslat: Az u.n. „rovatolási ívet” nem használják más intézmények sem, a könyvelő
programból lehívhatók ezek az adatok. A készpénzes bevételek összesítésére készítünk egy
formanyomtatványt, amelyet 2011 évre visszamenően elkészítünk és a továbbiakban használni
fogunk.
Határidő: 2011.október 15, illetve folyamatosan.
Felelős: Intézményvezető, Pap Gábor informatikus, Gottfried Sándorné és Kiszely Ilona
könyvtárosok.
3. A végzettséget igazoló oklevelek záradékolását a személyzeti vezető elvégezte.
4. A halaszthatatlan épület felújítási feladatok elvégzését az intézményvezető továbbra is
szorgalmazza.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 22.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

30

Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.sz.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Csatoltan benyújtom a Határ Győző Városi Könyvtár dokumentumállomány
törlési beszámolóját jóváhagyásra.

Gyomaendrőd, 2012. január 23.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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A Határ Győző Városi Könyvtár 2011-es évi állománytörlési beszámoló
TÖRLÉSEK
GYOMA
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ENDRŐD
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ÖSSZESEN:

DB

FORINT

29
1371
312
1712

31.132,220.050,658.924,910.106,-

9
2.589,1910
176.993,717 1.597.960
1363 1.777.551,3075 2.687.657,-

Törölt dokumentum típusa db száma
Gyoma
1712
- könyv
- 1403
- videokazetta
- 309
Endrőd
2622
- könyv
- 2089
- videokazetta
- 533
A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük,
minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok
visszaszerzésére.
A törléseknél látható, hogy viszonylag nagyarányú selejtezést/törlést
hajtottunk végre. A könyvtárak között van egy bizonyos szintű állománymozgás,
amelyet az egyedi nyilvántartás miatt az egyik állományból kivezetünk, a másikba
beleltározásra kerül. Ilyen pl. az olvasói érdeklődés hiánya miatt bizonyos
népszerű olvasmányokat az endrődi könyvtárból áthoztunk Gyomára. A
helytörténeti dokumentumok egységes kezelése miatt az endrődi könyvtár
állományából kivonásra kerültek a helytörténeti dokumentumok, ezek a gyomai
könyvtár állományában fognak szerepelni. A helytörténeti dokumentumok száma
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is csökken a duplumok kiszűrése miatt, illetve amiatt, hogy a gyűjtőköri
szabályzatnak feleltetjük meg.
A könyvtárak állományából kivonásra kerültek a videokazetták. Az olvasói
érdeklődés erőteljesen lecsökkent, a kazetták többségével állandó problémák
voltak, a korszerű, többfejes videólejátszók nem tudják lejátszani őket. Az endrődi
könyvtár állományából 533 db, a gyomai könyvtárból 309 db, összesen 862 db
videokazetta került törlésre, 2.069.686,-Ft értékben, 2401 Ft-os átlagár. A magas
összeg oka az, hogy a videokazetták beszerzése meglehetősen magas db/Ft áron
történt, mivel a kölcsönzési jogot is meg kellett fizetni beszerzésükkor.
Próbálkoztunk a kazetták árusításával: csekély érdeklődés és még kevesebb
vásárlás. Az endrődi állományból azok a mese és ifjúsági kazetták, amelyek még
használhatók voltak, Rózsahegyi Iskola kollégiumába kerültek, azzal, hogy amíg
tudják, használják őket.
A könyvek selejtezésénél elsődleges szempont a használhatóságuk. Egyrészt a
könyv fizikai állapota, másrészt a könyv tartalma, az olvasói érdeklődés. A
selejtezésnél a fizikai állapot miatt azonnal selejtlistára kerül a dokumentum. Az
olvasói érdeklődés csökkenésekor a kölcsönzőtérből a raktárba kerül a
dokumentum, amikor a raktár megtelik, onnan kerülnek leválogatásra azok a
dokumentumok, amelyeket törlünk az állományból.
Az elhasználódás miatt kivonásra került 3281 db könyv 397.043,-Ft értékben, a
könyvek átlagára 121 Ft/db.
Jelenleg a gyomai könyvtár raktárában továbbra is küzdünk a helyhiánnyal, az
endrődi részen a selejtezés után megfelelő hely áll rendelkezésre. A gyomai részen
nem megoldott a védett és a helytörténeti dokumentumok elhelyezése, a raktárban
nincs hely, dobozokban tároljuk a könyveket.
Ajánlás az állománynagyságra
1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.
2011.december 31-i állapot: 39.210 db.
Ajánlás az állománycserélődésre
A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és
selejtezés ajánlott évente. Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti
dokumentumok) nem számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db
dokumentum beszerzése, illetve törlése ajánlott évente.
Gyomaendrőd, 2012. január 25.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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A Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi
MUNKATERVE

A Határ Győző Városi Könyvtár számára a 2012. év céljai és feladatai között prioritást élvez a
szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében a szolgáltatások további
biztosítása, az intézmény gazdálkodási stabilitásának megtartása, a nyújtott szolgáltatások és
elvégzett munka minőségének javítása.
I.

Kiemelt feladataink

 2008-2013 időtartamra érvényes stratégiai terv időarányos részének
megvalósítása
 felkészülés a következő stratégiai időszakra
 a szolgáltatások megtartása, az ehhez kapcsolódó személyi-, tárgyi-, pénzügyi
erőforrások hatékony felhasználása
 együttműködések folytatása, meglévő kapcsolataink megtartása, a
kapcsolatrendszer bővítése
 a könyvtár interaktivitásának növelése
 a könyvtár társadalmi elismertségének megőrzése, növelése
 a TÁMOP/TIOP pályázatok követési időszakából adódó feladatok elvégzése, a
vállalt mutatószámok elérése
 olvasásnépszerűsítő program bővítése, folytatása
 digitalizált tartalmak megjelenítése
 továbbra is szigorú és következetes pénzügypolitika folytatása
II.

A könyvtár állománya

Cél
IKSZT
könyvállomány
letétbe helyezése
Könyvtári
dokumentumok
rendelése,
érkeztetése,
állományba vétel

Feladat
Könyvek kiválogatása,
beleltározása, jelzetelés,
letétbe helyezés, kiszállítás
Könyvek rendelése,
érkeztetés, állományba vétel,
olvasói igények figyelemmel
kísérése
Folyóiratok 2011. évi
számainak raktározása,
köttetés előkészítése, átadás
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Határidő

Felelős

Január

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Folyamatos

Január

Könyvtárvezető

Kiszely Ilona
és
Gottfried

Folyóirat rendelés és
kezelés

Nyilvántartások
pontosítása,
állománystatisztika

Állományvédelem

Olvasói igények
figyelése
Tervszerű
állományapasztás

Állományellenőrzés

a Térségi Gondozási
Központnak, az iskoláknak
és az IKSZT-nek
2013. évi megrendeléshez
igény- és használatmérésen
alapuló ajánló készítés
Leltárkönyv és adatbázis
egyeztetése, statisztikai
adatok kezelése
2011. évi statisztika
Köttetésre szánt
dokumentumok gyűjtése
1945 előtti kiadványok
figyelemmel kísérése
Könyvek javítása,
felszerelése
Desiderata jegyzék vezetése,
előjegyzések figyelemmel
kísérése, követése
Selejtes állapotú dokumentumok leválogatása
Olvasó igény megszűnése
miatti leválogatás
Selejtezési jegyzék
elkészítése
Be nem hajtható követelésekről selejtezési, törlési
jegyzék
Az endrődi könyvtár teljes
körű állományleltározásának
előkészítése

Leltározási ütemterv
Leltározás
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Sándorné

Október

Kiszely Ilona
és
Gottfried
Sándorné

Folyamatos

Gottfried
Sándorné,

Február

Könyvtárvezető

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné

Folyamatos
Folyamatos
November

December

Könyvtárosok

Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné,
Pap Gábor

Február

Löveiné Márton
Gizella,
Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Könyvtárvezető

Március

Löveiné Márton

Február

A gyomai könyvtár teljes
körű állományleltározásának
előkészítése

Április

Leltározás
Április

Helytörténeti
dokumentumok
feldolgozása
III.

Leltározás lezárása,
jegyzőkönyv
Anyagok rendezése, tartalmi
feltárás

Gizella, Nagy
Piroska,
Pap Gábor
Löveiné Márton
Gizella,
Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Löveiné Márton
Gizella, Nagy
Piroska,
Pap Gábor

Június

Könyvtárvezető

Folyamatos

Nagy Piroska,
Pap Gábor

Olvasószolgálat- Tájékoztatás

Cél
Kölcsönzési adatok,
nyilvántartások

Feladat
Adatok pontosítása,
adminisztráció naprakészen,
pontosan
Olvasójegy használata

ODR igénybevétel

Állomány
népszerűsítése

Tájékoztatás a kölcsönzési
adatokról
on-line elérhetőségéről
Tájékoztatás, felvilágosítás,
könyvtárközi ügyintézés

Az újdonságokat is magában
foglaló tematikus ajánló
jegyzékek készítése, honlapon is
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Határidő

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Felelős

Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné

Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Löveiné
Márton
Gizella
Pap Gábor

Új beszerzések ajánlójegyzéke,
Témacsoportok kialakítása
Olvasók segítése,
tájékoztatása
Felszólítások
kezelése

IV.
Időpont
Január 30.
Február 17.
Február 27Március 2.
Április 12.
Április 19.
Május
Június
Szeptember
30.
November

Használói tájékoztatás, saját
könyvtárak, illetve más
könyvtárak katalógusai
Felszólítók kiküldése, a
visszahozott dokumentumok
figyelemmel kísérése

Gottfried
Folyamatos
Sándorné,
Kiszely Ilona
Február
Gottfried
Május
Sándorné
Szeptember Kiszely Ilona,
November
Pap Gábor

A könyvtár rendezvényei
Rendezvény
Polgármesteri köszöntő
Író-olvasótalálkozó Szurovecz
Kitti írónővel
„aranyfonál” városi
mesemondóverseny
Vers- és prózamondó verseny
Kistérségi mese-vers- és
prózamondó verseny
Rendezvény a Rózsahegyi Napok
keretén belül
Rendezvény a Kis Bálint Napok
keretén belül
A Népmese Napja

Tímár Máté születésnapjának 90.
évfordulója alkalmából
megemlékezés, könyvbemutató
November
Tímár Máté szavalóverseny
Folyamatosan Együttműködés a Tímár Máté
Alapítvánnyal Tímár Máté
válogatáskötet kiadásában
Megjelenéstől Endrődi Tájszótár
függően
könyvbemutató
Megjelenéstől Gyomaendrőd Gasztronómiája
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Helye
Hivatal
Kossuth 50.sz.

Felelős
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

Blaha 21. sz

Könyvtárvezető

Kossuth 50. sz.
Kossuth 50. sz.

Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető

Kossuth 50 sz.

Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető
Könyvtárvezető,
könyvtárosok

Blaha 21.sz.

Könyvtárvezető

Kossuth 50sz.

Könyvtárvezető

függően

V.

könyvbemutató

Internet, számítógép-használat, szolgáltatások, olvasásnépszerűsítés, webes
megjelenés
Cél

Szolgáltatásjavítás

Interaktivitás növelése

Webes megjelenés
MCONet
Munkaügyi adatbázis
Jegyértékesítés

Olvasásnépszerűsítés

Szakmai tudás tovább
fejlesztése

Feladat
Használói képzések
- internet
- számítógép
Szövegelő játék on-line
elérhetősége
Játékos feladatok a
gyermek honlapon
A könyvtár honlapjainak
gondozása, folyamatos
frissítés, tartalmak
feltöltése
Hírfeltöltés
Adatrögzítés
Szolgáltatás
Szövegelő
Új programok, akciók
kidolgozása
Könyvtárszakmai
továbbképzéseken való
részvétel

Határidő

Felelős

Folyamatos

Pap Gábor

Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Értelemszerűen

Löveiné
Márton
Gizella,
Pap Gábor
Könyvtárosok,
Pap Gábor
Könyvtárvezető
Pap Gábor
Pap Gábor
Pap Gábor
Löveiné
Márton
Gizella,
Pap Gábor
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető,

Gyomaendrőd, 2012. január 25.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelme a
város jubileumi rendezvénysorozatára illetve a város nemzeti ünnepeinek
megrendezésére vonatkozóan
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

Tisztelt Képviselő testület!
Dr. Szonda István a Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetője az alábbi
témákban kéri Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását:
I.
A Képviselő-testülete 15/2012. (I.26) számú határozatával elfogadta az intézmény a 2012. évi
munkatervét, mely alapján az intézmény vezetője benyújtotta kérelmét a „Gyomaendrőd 30 éves” jubileumi
programsorozat és a „Gyomaendrődiek Világtalálkozója 2012” rendezvénysorozat programtervét és költségvetését
érintően.
A jubileumi év és egyéb programjainak és egyéb kiadásainak költségterve alapján az összes költség: 240 E
Ft.
A Világtalálkozó költségterve alapján az összes költség:918 E Ft.
II.
Az intézmény vezetője a 2012. február 7-én megtartott Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzottak alapján –
csökkentésre került a civil alap keretösszege, mely lehetőséget biztosított a helyi szervezetek működésének
támogatására- kéri a Képviselő-testülete, hogy döntésével támogassa, hogy a gyomaendrődi székhelyű és
működési területű civil szervezetek és klubok az intézmény közösségi tereit - Pontosítva:
- A Katona József Művelődési Központban az 52. sz. vagy 32.sz. vagy a 47. sz. helyiséget.
- Az Endrődi Népházban az alsó termet -, előre egyeztetett időpontonban, havonta két órában térítés mentesten
használhassák.
III.
Az elfogadott munkaterv alapján az intézményvezetője kéri, hogy a Képviselő-testület támogassa 300 E Ft
összegben az idei évben megrendezésre kerülő nemzeti és egyéb kapcsolódó ünnepek - Március 15., Hősök
napja, Nemzeti összefogás napja, Augusztus 20., Október 23.- megrendezését.
A 2012. évi költségvetés rendelet tervezetben a rendezvény alapra 5.400 E Ft került meghatározásra, amelyből
4.000 E Ft-ot a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kap meg, amennyiben teljesülnek a jogi feltételek.
A kérelemben szereplő támogatások összege: 1.458 E Ft, melynek forrása 1.400 E Ft összegben a rendezvény
alapból fennmaradó rész lehet.
A rendezvény szervezőnek szükséges/kell a fennmaradó 58 E Ft összegű költségcsökkentést meghatározni.
A gyomaendrődi székhelyű és működési területű civil szervezetek és klubok terembérleti díj kedvezményéből adódó
költségvetés kiesést az intézménynek a saját költségvetését érintően kell a kigazdálkodnia.

Döntési javaslat
"A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelme a város jubileumi
rendezvénysorozatára illetve a város nemzeti ünnepeinek megrendezésére vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak alapján támogatja a Közművelődési12

Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelmét:
- a jubileumi év és egyéb programjainak és egyéb kiadásainak költségtervét ………E Ft,
- a Világtalálkozó költségtervét ……..E Ft, valamint
- a 2012. évben megrendezésre kerülő nemzeti és egyéb kapcsolódó ünnepek megrendezését………E Ft, azaz
összesen: 1.400 E Ft összegben támogatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény részére megítélt támogatás fedezetéül a 2012. évi költségvetési rendelettervezet rendezvény
alapra meghatározott 5.400 E Ft – ból fenn maradó 1.400 E Ft összeget jelöli meg forrásként.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a gyomaendrődi székhelyű és működési
területű civil szervezetek és klubok terembérleti díj kedvezményét azzal a feltétellel, hogy az intézmény a bevétel
kiesésből adódóan nem kér az intézmény működési feltételeinek biztosításához önkormányzati kiegészítő
támogatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Tűzoltóság épületének bővítése
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyomaendrődi Tűzoltóság parancsnoka, Omiliák Csaba megkereste önkormányzatunkat, hogy 2012. január 1.-től
hatályba lépett 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet értelmében a Tűzoltóságnak rendelkeznie kell olyan helyiségekkel,
amelyek biztosítanak az ott dolgozók számára különböző előírásokra vonatkozó feltételeket.
A telephelyen pl. nincs olyan helyiség, ahol a tűzoltók tisztálkodhatnának, illetve átöltözhetnének. A parancsnokúr a
jelenlegi épületet szeretné kibővíteni, csakis a minimális helyiségekkel.
2012. január 24.-én való egyeztetésen, ahol jelen voltak: Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok, Dr. Tímár Andrea
Városüzemeltetési osztályvezető és Tóth Beatrix műszaki ügyintéző, a parancsnokúr elmondta, hogy az
önkormányzat felé nincs semmiféle elvárása a Tűzoltóságnak, csak a munkálatok elindítására, lebonyolítására kér
engedélyt a T. Képviselő-testülettől, mivel önkormányzati tulajdonban van az épület.
Korábban már volt szó a telephely bővítéséről, a tervezés megtörtént, és a kivitelezés is elkezdődött, az alapok
elkészítéséig. A meglévő és a már korábban tervezett épület közé kerülne a fent említett bővítmény. Erről egy
sematikus alaprajz készült.
A mellékletként csatolt alaprajz a következő helyiségeket tartalmazza:
- szélfogó
3,22 m2
- mosó helyiség
3,68 m2
- wc
1,76 m2
- előtér
1,54 m2
- öltöző
10,54 m2
- mosdó-zuhanyzó
2,73 m2
- wc
1,17 m2
Összesen: 24,64 m2
A kivitelezés becsült költsége (munkadíj nélkül): ~ bruttó 2.138.000,(a költségbecslés a szakági részeket nem tartalmazza!)
A 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet a következőket tartalmazza:
5. § Az önkormányzati tűzoltóság elhelyezésére szolgáló létesítménynek rendelkeznie kell
a) alapközmű szolgáltatásokkal: víz, villamos energia, csatorna vagy zárt emésztő, víztisztító,
b) fűtéssel,
c) tűzoltók elhelyezéséhez kapcsolódó, étkezést, oktatást, pihenést, öltözködést, tisztálkodást biztosító
helyiségekkel,
d) iroda helyiséggel,
e) ügyeleti szolgálat elhelyezését biztosító helyiséggel,
f) internet és telefon kapcsolattal,
g) Egységes Digitális Rádiórendszer kiépítésével,
h) fűthető szertárral, raktárhelyiséggel.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Tűzoltóság épületének bővítése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenörző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Képviselőtestületének, hogy járuljon hozzá a tulajdonában lévő Tűzoltóság épülete (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.) bővítési
munkálatai elvégzéséhez a 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 5.§-ában előírtak alapján, és hatalmazza fel Omiliák
Csaba tűzoltó parancsnokot a munkálatok lebonyolítására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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ÉTKEZÕ

30

Tervezett, nem meglévõ épület

1,60

10

-0,05

1,40

3,40

21,00

Tervezett épületrész

Meglévõ, megmaradó épületrész

Jelmagyarázat:
meglévõ, megmaradó falazat

új falazat
bontandó falazat

meglévõ, megmaradó épületrész

bontandó ajtó

M

megmaradó nyílászáró

Épület megnevezése: Tûzoltóság
Gyomaendrõd, Fõ út 2.
Építtetõ: Gyomaendrõd Város Önkormányzata
Gyomaendrõd Szabadság tér 1.
Tervfajta:

Vázlatterv

M= 1:100
2012. január 26.

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK (szakági költségek és munkadíj nélkül)
Gyomaendrődi Tűzoltóság épületének bővítése
5500 Gyomaendrőd, Fő út 2 sz.
MEGNEVEZÉS
MENNY.
m.e. ANYAGDÍJ (bruttó) ÖSSZEG (bruttó)
kavicsfeltöltés
szerelőbeton
hőszigetelés
szigetelés
aljzatbeton
linóleum
greslap burkolat
folyékony fólia 1,6kg/m2

4
26
26
30,6
26
10,5
14,1
15,6

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2400
8000
900
1100
8000
750
1500
12000/12kg

9600
208000
23400
33660
208000
7875
21150
24000

B30 falazótégla
50m2
Pototherm 10 vf tégla 40,2 m2
vakolás
3m2/zsák
glettelés+2xfestés
fali csempe
homl.szigetelés

1800
330
180
155
50
50

db
db
m2
m2
m2
m2

120
260
1300/zsák
195
800
2600

216000
85800
78000
30000
40000
130000

ablakok 60/60
ablakok 90/60
ajtó
100/210
ajtó
90/210
ajtó
75/210
áthidaló

2
4
1
4
2
20

db
db
db
db
db
db

33000
36000
100000
31000
29000
1700

66000
144000
100000
124000
58000
34000

koszorú
gipszkartonozás
fa födémgerenda 10/15 4fm
hőszigetelés
deszkaborítás

2
26
10
26
46

m3
m2
db
m2
db

11000
460
4000
1100
1200

22000
11960
40000
28600
55200

2
1
8
2
1
4
45
40
810
430
12

db
db
db
db
db
db
m2
db
db
db
m2

2600
2600
4500
2600
2600
2000
110
400
50
120
2600

5200
2600
36000
5200
2600
8000
4950
16000
40500
51600
31200

1
4
1
1
1
2

db
db
db
db
db
db

13000
8000
60000
4000
7000
9000
Összesen:

13000
32000
60000
4000
7000
18000
2137095

talpszelemen 10/10 4fm
teréjszelemen 10/10 4fm
szarufa
7,5/15 6fm
derékszelemen 10/10 4fm
székoszlop 10/10 4fm
fogópár
2x5/15 4fm
tetőfólia
cserépléc 2,5/5 4fm
bontott cserép
oromfal B30 falazótégla 12 m2
homl. hőszigetelés
törülközőszárító radiátor
lapradiátorok
zuhanykabin
kézmosó
mosdó
wc csésze

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámolók Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról
Enyedi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV.2.) önkormányzati rendelete
szerint, az alapból támogatást elnyert pályázó, a támogatási cél megvalósulásáról, a támogatási időszak alatt évente
január 31-ig szakmai beszámolót, a pénzösszeg felhasználásáról a támogatási időszak lejártát követő 30 napon
belül pénzügyi elszámolást köteles benyújtani a Bizottsághoz.
Beszámoló benyújtására köteles vállalkozások a következők:
Szakmai beszámoló benyújtására kötelezettek:
- Leontex Kft., Gyomaendrőd, Fő ú. 7-13. – 12 fő új munkahelyteremtésére nyert el 6.000.000 Ft kamatmentes hitelt,
3 év futamidőre, 500.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel.
- Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere 11. - 20 fő munkahely megtartására nyert el 10.000.000 Ft
kamatmentes hitelt, 3 év futamidőre, 1 x 650.000 + 11 x 850.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel.
Pénzügyi elszámolás benyújtására kötelezett:
- Széchenyi Zs. Vadásztársaság, Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 22. – 4 fő munkahely megtartására nyert el 2.000.000
Ft kamatmentes hitelt, 2 év futamidőre, 250.000 Ft/negyedév törlesztő részlettel,
A szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás elfogadásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság dönt. Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket
nem, vagy csak részben teljesítette, a támogatást részben, vagy teljes egészében a Bizottság visszavonhatja. A
Bizottság a pályázati folyamat bármelyik részében jogosult az ellenőrzésre. Az ellenőrzés a pályázó által benyújtott
iratok, nyilatkozatok, valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történhet.
Leontex Kft. – A pályázat benyújtásakor 5 főt foglalkoztatott, a vállalt plusz 12 fő foglalkoztatása a támogatás
felvétele után megtörtént, az a hitel eddigi futamideje alatt végig fennállt. Jelenleg 28 főt foglalkoztatnak. A munka
végzésére szolgáló, eddig bérelt épületet 2011. második félévében megvásárolták, saját tulajdonba került, amit
szeretnének tovább fejleszteni. A vállalkozás piaci helyzete, megrendelései biztosítottnak mutatják a vállalt 12 fő
további foglalkoztatását. A kft. fizetési kötelezettségeit kisebb-nagyobb késésekkel teljesíti.
Dávid-Ker Plusz Kft. – 20 fő dolgozó munkahely megtartásához kérték a támogatást. A támogatásból 2 általuk
üzemeltetett bolt tetőszerkezetének beázásmentes kialakítását, valamint az uniós szabványoknak megfelelő
eszközök (hűtők, mérlegek, pultok stb.) beszerzését vállalták, a megtartott dolgozói létszám további, folyamatos
foglalkoztatása mellett. A pályázat benyújtásakor 24 fő volt a foglalkoztatott létszám. A kft. 2011. évre szóló szakmai
beszámolóját még nem nyújtotta be. A beszámoló készítéséről szóló felhívást 2012. január 9-én átvették.
Széchenyi Zs. Vadásztársaság – 4 fő dolgozó munkahely megtartásához kérték a támogatást, ezt egy új
fácánnevelő ház bérlésével, annak kialakításával, felújításával és a bérnevelési tevékenység beindításával kívánták
elérni. A társaság a pályázatában szereplő és vállalt kötelezettségeinek mind a bérnevelési tevékenység
kialakításával, végzésével, mind a vállalt 4 fő munkahelyének megtartásával, további foglalkoztatásával eleget tett.
Fizetési kötelezettségeit rendszeresen, mindig határidőben teljesítette. Amennyiben a Bizottság elfogadja a pénzügyi
elszámolást, a fedezetül felajánlott ingatlanról törlésre kerül a bejegyzett jelzálogjog.
A fizetési kötelezettségek teljesítése:
Leontex Kft.: A 6.000.000 Ft támogatásból eddig visszafizetésre került 4.500.000 Ft. Szerződés szerinti teljesítés
esetén 2012. július 15-ével jár le a támogatási időszak. A kft. jelenleg a 2012.01.15-én esedékes 500.000 Ft-os
részlettel tartozik. A fizetési felszólítás megtörtént
Dávid-Ker Plusz Kft.: 2011. október 15-én volt esedékes az első részlet, mely 650.000 Ft összegű volt. Ez
megfizetésre került. A kft. jelenleg a 2012.01.15-én esedékes 850.000 Ft-os részlettel tartozik. A fizetési felszólítás
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megtörtént
Széchenyi Zs. Vadásztársaság: A 2.000.000 Ft összegű támogatás teljes egészében visszafizetésre került, az alábbi
táblázatban bemutatottak szerint.
Esedékesség
2010.04.15.
2010.07.15.
2010.10.15.
2011.01.15.
2011.04.15.
2011.07.15.
2011.10.15.
2012.01.15.
Összes fizetendő:

Teljesítés
2010.04.14.
2010.07.15.
2010.10.14.
2011.01.14.
2011.04.12.
2011.07.12.
2011.10.13.
2012.01.13.
Megfizetve összesen:

250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
2.000.000 Ft

250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
2.000.000 Ft

A beszámolókat, a Széchenyi Zs. Vadásztársaság esetében a számlaösszesítőket az előterjesztés melléklete
tartalmazza. A számlák fénymásolt példányai az Adóosztályra leadásra kerültek.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a beszámolókat, elszámolásokat áttekinteni, és azok elfogadásáról,
vagy elutasításáról dönteni.

1. döntési javaslat
"Beszámolók Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról - Leontex Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a Leontex Kft., Gyomaendrőd, Fő ú. 7-13. sz. alatti vállalkozás, 2011. évre
vonatkozó szakmai beszámolóját a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatás felhasználásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Beszámolók Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról - Széchenyi Zs. Vadásztársaság"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a Széchenyi Zs. Vadásztársaság, Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 22. sz. alatti
vállalkozás pénzügyi elszámolását a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatás felhasználásáról.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Beszámolók Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról – Dávid-Ker Plusz Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága felszólítja a Dávid-Ker Plusz Kft-t, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatás
felhasználásáról szóló, 2011. évi szakmai beszámolóját 2012. február 29-ig nyújtsa be, valamint a támogatási cél
megvalósulását helyszíni szemle során kívánja leellenőrizni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Fürst Sándor utca 3 sz. alatti Rendelőintézet felújítása, átalakítása,
bővítése
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója, Dr. Torma Éva 2011. november 29.-i levelében (ld. mellékletként
csatolt levél) megkereste Önkormányzatunkat a Fürst Sándor utca 3. szám alatti rendelőintézettel kapcsolatban. Az
ingatlan elsősorban felújításra szorul állapotát tekintve, de ha esetlegesen egy új háziorvos kerül Gyomaendrődre,
akkor egy új rendelő helyiség kialakítására lenne szükség a meglévő épület átalakításával, vagy az épület
kibővítésével.
Elsődlegesen a felújítás szemszögéből vizsgáltuk meg az épületet, és annak költségeit. 2012. január 2.-án Kocsisné
Takács Gabriella, a Városi Egészségügyi Intézmény képviseletében megmutatta a rendelőintézetet és annak hibáit.
Az észrevételek alapján (ld. mellékletként csatolt „Feljegyzés”) az épület állapota megfelelő tartószerkezeti
szempontból, viszont egy felújítás szükségszerű lenne, mivel az építmény korát tekintve, a nyílászárói nem zárnak,
illetve nem hőszigetelnek megfelelően, míg a vízszigetelés valószínűleg elöregedett. A homlokzati lábazat és falazat
az előző munkanemek elvégzése után létrejött sérülések miatt, és az épület kora miatt is újra kellene vakolni,
festeni.
Ezen felújítások költsége becsülten: ~ bruttó 3.500.000,- (ld. mellékletként csatolt árajánlat)
Az épület bővítési vagy átalakítási lehetőségét is felvetette az intézmény vezetője egy új háziorvos érkezése
esetére.
Az átalakítás nem járna nagy költséggel. Az épület gyermekorvosi részlegét lenne célszerű átépíteni, abból a
szempontból, hogy a fertőző, a gyermek és a felnőtt váró helyiségeinek méretei megengedik egy új 20,0 m2 -es
rendelő helyének kialakítását.
Ezen átalakítás költsége becsülten: ~ bruttó 800.000,Az épület bővítése kissé nagyobb költségeket foglalna magába, mivel a meglévő épületen egy teljesen új szárnyat
kellene létrehozni. Az új szárny alapterülete körülbelül 60-70 m2 lenne, figyelembevéve az előírt minimum 20,0 m2
rendelőhelyiség kialakítását, és az előírások szerint hozzá tartozó helyiségek számát és minimum méreteit. Egy
alternatíva alapján a jelenlegi bejárat (hátsó udvar felőli) megszünne, és helyette az új épületen keresztül lehetne
megközelíteni a háziorvosi rendelőket és azok váróit, a mellékelt alaprajz alapján.
Ezen bővítés költsége becsülten: ~ bruttó 11.000.000,- , amely nem tartalmazza a szakági munkálatok
költségeit.
A beruházás költségeinek fedezésére pályázati lehetőség a közeljövőben nincs.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Fürst Sándor utca 3 sz. alatti Rendelőintézet felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenörző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy hatalmazza fel Várfi András polgármestert, a Fürst Sándor utca 3. sz. alatti Rendelőintézet
felújításának lebonyolítására, amint annak megkezdését pályázati lehetőség engedi.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Fürst Sándor utca 3 sz. alatti Rendelőintézet átalakítása, bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenörző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének, hogy a Fürst Sándor utca 3. sz. alatti Rendelőintézetben az épület átalakításával egy
új orvosi rendelőt kíván kialakítani, amennyiben ez szükségessé válik.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenörző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének, hogy a Fürst Sándor utca 3. sz. alatti Rendelőintézetben az épület bővítésével egy új
orvosi rendelőt kíván kialakítani, amennyiben ez szükségessé válik.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. oldal, összesen: 1

Tóth Beatrix
Feladó:
"Tótkaép Kft." <info@totkaep.hu>
Címzett:
"Tóth Beatrix" <tothb@pmhiv.gyomaendrod.hu>
Elküldve: 2012. február 3. 8:04
Re: Árajánlatkérés
Tárgy:
Tisztelt Cím!
Kérésükre az alábbi költségbecslést tudjuk adni a Gyomaendrőd, Fürst Sándor utcai orvosi rendelő
felújítására:
- Külső, fa nyílászárók cseréje (20db)
-~
1.600.000,- Utólagos falak alatti vízszigetelés
- ~ 79,8fm x 6.200,- =
494.760,- Lábazat szárítóvakolattal való újravakolása (lábazatmagasság: 0,70 m)
- ~ 55,8m2 x 3.100,- =
172.980,- Homlokzatfestés (homlokzatmagasság:4,5 m)
- ~ 359,1m2 x 1.200,- =
430.920,Nettó
összesen: ~ 2.698.660,A fenti költségbecslés nem minősül ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jelleggel tudjuk megadni.
Tisztelettel:

Jankovics Balázs műszaki előkészítő
Tótkaép Építőipari Kft.
H-5500 Gyomaendrőd, VI. kerület 540.
Telefon/fax: +3666 386-186
mobil: +3630 636-8701
email: info@totkaep.hu
web: www.totkaep.hu

2012.02.06.
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90
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22,25 m2

pm 90

75
210
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FELNÕTT VÁRÓ
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215
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210
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+0,75

pm 90

110
215
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WC
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TERVEZETT ÉPÜLETRÉSZ

90
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pm 90

4,25 m2

pm 90

90
60

RAKTÁR

90
210

pm 180

90
60

90
210

pm 180
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztatás az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végzők iparűzési
adóbevallásairól
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságának 2011. decemberi ülésén merült fel, hogy az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet
végző vállalkozások közül nem mindegyik vállalkozás teljesíti helyesen az iparűzési adó bevallását, megfizetését.
Mivel a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben ezen vállalkozások nincsenek mentesítve az iparűzési adó
megfizetése alól – erre egyébként jogszabály nem is ad lehetőséget – rájuk is az általános jogszabályi előírások
vonatkoznak a helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése tekintetében. Az ügyet megvitatva a Bizottság az alábbi
határozatokat hozta:
378/2011.(XII.12.)Gye.Kt.Pgtek.Biz. határozat: A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja tájékoztatás kérését az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végzők részéről.
379/2011.(XII.12.)Gye.Kt.Pgtek.Biz. határozat: A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja, hogy a 2012. februári bizottsági ülésig kerüljön előterjesztésre az egészségügyi szolgáltatási
tevékenységet végzők iparűzési adóbevallásáról készült tájékoztató.
A határozatok alapján az alábbi egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások helyi iparűzési
adóbevallásai kerültek ellenőrzésre:
- Dr. Bánki Gyula, Gyomaendrőd, Arany J. u. 8.
- Beréné Dr. Katona Piroska, Gyomaendrőd, Kossuth ú. 58.
- Egészségmegőrző Bt. (Dr. Palya József), Gyomaendrőd, Endrődi u. 14/1.
- Dr. Fekécs Tünde, Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. ú. 60/A.
- Dr. Frankó és Társa Bt. (Dr. Frankó Károly), Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
- Holisztikus Medicina Kft. (Beréné Dr. Katona Piroska), Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
- Dr. Jánosik Bertalan, Gyomaendrőd, Korányi F. u. 1.
- Kolozsvári Bt. (Dr. Kolozsvári Árpád), Gyomaendrőd, Szondy Gy. u. 1.
- Medicus Universalis Bt. (Dr. Lizák Anna, Dr. Darvas Tamás), Gyomaendrőd, Rákóczi ú. 29.
- Dr. Mikola Julianna, Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 4/2.
- Dr. Varga Géza, Gyomaendrőd, Hídfő u. 1.
- Dr. Veréb Lajos, Gyomaendrőd, Jókai u. 2/1.
Az ellenőrzés öt évre visszamenőleg, a 2006-2010-es évekre került elvégzésre. Az ellenőrzés a helyi iparűzési
adóbevallások meglétére, benyújtására, az iparűzési adó nagyságára, teljesítésére terjedt ki. Nem került sor az
adóbevallások, az adóalap nagysága helyességének ellenőrzésére.
Az alábbi táblázat mutatja be, a fenti vállalkozások által bevallott iparűzési adó alakulását, a vizsgált időszakban:
Árbevétel
Adóalap
Iparű.adó

2006.
99.773.263
76.750.415
1.316.194

2007.
105.621.266
80.187.629
1.523.520

2008.
112.771.644
80.659.166
1.532.429

2009.
111.279.603
86.259.296
1.638.893

Ft
2010.
111.200.729
81.831.926
1.554.770

Az összes vállalkozás benyújtotta mindegyik adóévre a helyi iparűzési adóbevallását. A bevallott iparűzési adó
minden esetben megfizetésre is került, hátralékos tartozást ezen adózóknál nem tartunk nyilván. A vállalkozások
adófizetési kötelezettségei nagyságrendileg azonosak. Egyetlen vállalkozás van, amely az átlagtól nagyobb
mértékben eltér, ezen vállalkozás két adóévben is nulla adófizetési kötelezettséget állapított meg, valamint a
bevallott elért árbevétel is jóval kevesebb, mint a többi vállalkozás esetében. Itt feltételezhető, hogy a helyi iparűzési
adó nagysága helytelenül került megállapításra.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint kötelező az adóellenőrzést lefolytatni az önkormányzati
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adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján. Ebben
az esetben az ellenőrzés a bevallások utólagos vizsgálatára irányulna, öt évre visszamenőleg, az ellenőrzés
megkezdésétől számított 90 napos határidőn belül. Az önkormányzati adóhatóság, ha a kettős könyvvezetésre
kötelezett adózó ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező adóellenőre nincs, megbízás alapján
adószakértőt vehet igénybe.
Amennyiben a T. Bizottság szeretné ezen adózói kör teljes körű ellenőrzését, javasolhatja a T. Képviselőtestületnek, hogy az egészségügyi szolgáltatást nyújtó iparűzési adóalanyok adóbevallásainak utólagos
ellenőrzésére hozzon határozatot. Az egy, az átlagtól nagymértékben eltérő vállalkozás ellenőrzését az Adóosztály
mindenképpen elvégzi.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a döntését meghozni.

Döntési javaslat
"Tájékoztatás az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végzők iparűzési adóbevallásairól "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elfogadja az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végzők iparűzési adóbevallásairól
szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi
beszámolója
Megyeri László aljegyző, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Civil és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatással kapcsolatban a pályázóknak pénzügyi és
szakmai beszámolási kötelezettségük van a Képviselő-testület felé.
A 36/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján a pályázatok 2012. január 1. napjától elektronikus formában
nyújthatók be.
A 2011. évi pályázatok elszámolási kötelezettségnek a pályázó szervezetek
- 2011. december 31 napjáig papír alapú elszámolással tehettek eleget, illetve
- 2012. január 1-31. napjáig a felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon keresztül kellett az elszámolást
benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
2011. évben a civil alapból 35 pályázó nyert támogatást
- 2011. december 31. napjáig 20 pályázó nyújtotta pályázati elszámolását papíralapon,
- 2012. január 1-31. napjáig 14 pályázó nyújtotta be pályázati elszámolását elektronikusan.
- egy pályázó visszavonta a pályázatát az 532/2011 (IX.29.) Kt. határozat alapján (Én is Itt vagyok?!
Közhasznú Alapítvány)
2011. évben a sport alapból 15 pályázó nyert támogatást
- 2011. december 31. napjáig 3 pályázó nyújtotta be pályázati elszámolását papíralapon ,
- 2012. január 1-31. napjáig 12 pályázó nyújtotta be pályázati elszámolását elektronikusa.
A pályázatok elektronikus nyomtatványon keresztül történő elszámolása nem jelentett nehézséget a pályázóknak. A
tájékoztatást kérők száma sem volt magas és az információadást követően befogadhatók voltak a pályázati
elszámolások.
Ez az első alkalom lehetőséget biztosított a tapasztalatok összegyűjtésére és összegzésére – mind a pályázat
kiírójának, mind a pályázóknak-, hogy a 2012. évben benyújtani kívánt pályázatoknál gördülékenyen történjen a
pályáztatás.
A pályázatok feldolgozásában nagy segítséget nyújtott az elektronikus nyomtatványrendszer használata.
A beérkezett pályázatok elszámolásának teljes dokumentuma megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Határidőre a pályázók elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a táblázatban foglaltak alapján.
A beérkezett pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolásainak összesítése valamint a belső ellenőri
áttekintéséről készült jelentés a bizottsági üléseken kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"2011. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), valamint
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletek alapján elfogadja a 2011. évi Civil és a
Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról készített jelentést.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2011. évi Civil alap szakmai és pénzügyi elszámolásáról készített
összefoglaló táblázat

Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

Szak
mai
besz
ámo
ló
Igen

Szá Pü.
mla bizo
össz nyla
esítő tok

1.

243. sz Galamb és Kisállat
2011-12-15-tól
850
Galamb és Kisállat kiállítás
50000
122000
Tenyésztő Egyesület
2011-12-18-ig
rendezés
Képviseli: Knapcsek Lajos
Pályázat azon.: CIV-001-11
Szakmai beszámoló: 2011.12.15. 06:00-16:00 Kiállítási teremberendezés2011.12.15. 16:00-20:00 Állatok beszállítása2011.12.16.
07:00-08:00 Állatok beszállítása2011.12.16. 08:00-16:00 Állatok bírálata2011.12.16. 16:00-20:00 Katalógus
összeállítása2011.12.17. 08:00-18:00 Látogatók fogadása2011.12.18. 08:00-13:00 Látogatók fogadása2011.12.18. 13:00-14:00
Díjak átadása2011.12.18. 14:00-18:00 Kiállítási terem kiürítése, takarítás
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

2.

Gyomaendrődi Gazdakör
2011-05-28-tól
400
IX. Bogrács Napja
100000
101752
Endrődi Szervezete
2011-05-28-ig
Paprikáskrumplifőző
Képviseli: Kopcsek László
verseny Öregszőllő
Pályázat azon.: CIV-002-11
Szakmai beszámoló: Reggel 8 órakor 30 csapat nevezésével indult a főzőverseny. Közel 50 bográcsban készült a finomabbnál
finomabb zsűrizésre váró kóstolni való.9 óra 30 -ól aszínpadon is elkezdődött a program, ahol felléptekaz alábbi
szereplők:Tulipános Óvoda gyermekei, Cibere a bohóc, kondorosi citera zenekar.Délután az eredményhírdetés után a helyi
művészeti csoportok színvonalas műsorait láthatta a közönség.Este a egy helyi zenekargindoskodott a jó hangulatról.Civil
szervezetünk megköszöni az Önkormányzat támogatását, valamint a Művelődési Ház segítőkész együttműködését.
Belső ellenőr megállapításai: A kiadási pénztárbizonylatok (0898001-0898005) nincsenek aláírva. Nyugta nehezen olvasható.

Igen Igen Igen

3.

&quot;Élet Másokért&quot;
Kh.Egyesület
Képviseli: Vaszkó Sándorné

Igen Igen Igen

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

70

X.Segítsünk a rászolrúló
gyermekeken elnevezésű
jótékonysági adakozás

50000

80950

Igen Igen

Pályázat azon.: CIV-003-11

megrendezése

Szakmai beszámoló: 2011.december 16-án a gyomai Jézus Szive Róm.Kat. templomban került megrendezésre a X.
&quot;Segítsünk a rászorúló gyermekeken &quot; elnevezésű jótékonysági adakozási ünnepségünket.Ennek keretében olyan 25
gyomaendrődi családot ajándékoztunk meg, ahol tartósan beteg gyermeket, gyermeket nevelnek.A csomag tartalma : édesség,
gyümölcs, könyv, játék, írószer, tartós élelmiszer..
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

4.

Selyem Úti Óvoda Alapítvány 2011-05-18-tól
200
A XII. OVI OLIMPIA
30000
57275
Igen Igen Igen
Képviseli: Szabó Istvánné
2011-05-18-ig
megrendezése a Selyem Úti
Pályázat azon.: CIV-004-11
Óvodában
Szakmai beszámoló: A Kihívás Napján (máju 18.) rendeztük meg a XII. OVI OLIMPIÁT. NAgy örömünkre szolgált, hogy a város
összes óvodája valamint a csárdaszállási és a hunyai óvoda is elfogadta meghívásunkat. Az óvodák igen színvonalas bemutatókkal
készültek a rendezvényre, majd ezt követte a verseny melyben szívvel-lélekkel küzdöttek a gyermekek. A csapatok küzdelmében
óvonénik és gyermekek egyaránt résztvettek.Ahhoz, hogy ebben az évben is legyen OVI OLIMPIA a Civil alapból juttatott
támogatáson (30000 Ft) kívül mások támogatására is számíthattunk.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

5.

&quot;Suttyomba&quot; a
2011-05-01-tól
1000
X. Suttyomba Népzenei
150000
152000
Viharsarok Népi
2011-05-01-ig
Fesztivál megrendezése
Kulturörökségének
Megőrzéséért Közhasznú
Alapítvány
Képviseli: Szujó Zsolt
Pályázat azon.: CIV-005-11
Szakmai beszámoló: X. Suttyomba Népzenei Fesztivál2011. május 1.A Sajt- és Túró Fesztivál kísérő rendezvényeként az alábbi
programokat valósítottuk meg a Civil Alap támogatásból:10.00 Ördögfű Zenekar11.00 Belencéres Táncegyüttes műsora12.00
Nóta szó - Motyán Tibor és Zenekara13.00 Petlend-Csehi Néptáncegyüttes műsora13.40 Elek Táncegyüttes műsora14.20
Csillagpor Énekegyüttes műsora15.00 Szivárvány Citerazenekar műsora15.40 Berény Táncegyüttes műsora16.20 Köösmenti
Táncegyüttes műsora17.00 Gólyalábas Mutatványosok18.00 Suttyomba Zenekar koncertje19.00 Csík Zenekar koncertje20.30
Tűzzsonglőr Mutatványosok

Igen Igen Igen

Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

6.

OMart Kulturális Műhely
Közhasznú Egyesület
Képviseli: Molnár Albert
Pályázat azon.: CIV-006-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

60

A Tűzmebedék Együttes
100000
100188
Igen Igen Igen
támogatása, rendezvények
lebonyolítási költségeinek,
előadói díjak és
közreműködők
megajándékozásának
támogatása
Szakmai beszámoló: Rendezvények:2011. január - Magyar Kultúra Napja tiszteletére művészeti est és kiállítás szervezése, melyet
az MTV1 Szegedi körzeti stúdiója rögzített2011. április . Költészet napja tiszteletére Kocsis CSaba író, fotós, verséneklő tartott
nagysikerű estet2011. június- Nyárnyitó hangverseny -fellépői Füzesi András gitáros, Városi Szax Band fúvós együttes valamint a
MPZ és a Tűzmenedék Együttes 2011. július Szonda István- Endrődi csizmadiák című könyvének bemutatója valamint kiállítás
megnyitó2011. október - Bátki Fazekas zoltán operaénekes és költő kötetének bemutatója valamint Veréb Judit gyönyörű
kerámia kiállításának megnyitója
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylat aláíráshiányos.

7.

Cukorbetegek
2011-10-08-tól
36
KIrándulás Gödöllőre
50000
90000
Igen Igen Igen
Gyomaendrődi Klubja
2011-10-08-ig
Képviseli: Gellainé Tuboly
Zsuzsanna
Pályázat azon.: CIV-007-11
Szakmai beszámoló: Az Európai Uniő elnöksége fél évig Gödöllőn tanácskozott. A tagság kiváncsi volt a szépen felújított épületre,
ezért javasolták kirándulásunk helyéül. A kirándulás alkalmával találkoztunk a gödöllői társ egyesület vezetőségével és egy
gyomaendrődi kirándulásra hívtuk a szervezetet, melyre előreláthatólag 2012. tavaszán kerül sor.Az év során szakmai szakmai
előadásokon, egészségügyi szűréseken vettünk rész, valaminta Diabetesz Világnapon GYőrben ünnepeltük a MACOSZ 20 éves
évfordulóját. Az egész évben működő klub köszöni a támogatást.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

8.

" Természetjáró Tájvédők"
2011-06-03-tól
36
ÁLtalános Iskolás tagjaink
40000
45550
Közhasznú Egyesülete
2011-09-22-ig
Kirándulásainak támogatása
Képviseli: MAasiné Giricz
Erzsébet
Pályázat azon.: CIV-008-11
Szakmai beszámoló: A dévaványai természetvédelmi látogatóközpontba szervezett kiránduláson szakember tartott vezetést és
előadást, mellyel segítette a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását, a természeti környezet írott és íratlan
szabályainak megismerését. A Szabadtéri Múzeumban tudatosult a gyermekeinkben, hogy a lakóhelyünk is rendelkezik országos
jelentőségű ipartörténeti értékkel. Itt kaptak átfogó képet a tájba illő épített környezet fontosságáról és sokszínűségéről.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

9.

"Dél-Alföldi Európai
2011-06-19-tól
6
Szakmunkásképzésben
50000
270000
Igen Igen Igen
Unió"Gazdasági, Kultirális,
2011-07-10-ig
résztvevő diákok
Oktatási, Integrációs
háromhetes szakmai
Együttműködést Koordináló
gyakorlatához való
Közhasznú Egyesület
hozzájárulás
Képviseli: Davidovics László
Lengyelországba
Pályázat azon.: CIV-009-11
Szakmai beszámoló: Az Egyesületlegfontosabb célkizűzései között szerepel a kistérségi összefogás és társadalmi együttélés széles
körét átfogó együttműködésmegszervezése oktatási- képzési intézményekkel, gyakorlati helyeket működtető KKV-ékkal,
önkormányzatokkal közösségi és egyébb programok keretében. Ennek szellemében az egyesület évek óta sikeresen
együttműködik francia, olasz és lengyel intézményekkel. a projekt alapú tevékenység Gyomaendrőd város kulturális és képzésioktatási életének színesebbé való tételét, a város és idegenforgalmi vonzerejének bemutatásátés marketingjét, a diákok és
felnőttekismereteik korszerűsítését és piac alapú tudás megszerzését is célozzák meg.Az egyesület 2011-ben Olaszországba,
Franciaországba és Lengyelországba szervezett három egyhetes szakmai gyakorlatokat a gyomaendrődi
diákoknak.Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megítélt támogatást a diákok utiköltségére fordította a egyesület.A projekt
eredménye képpen 2012-ben 8 francia és 14 lengyel tanuló jön Gyomaendrődre, szakmai gyakorlatra.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylat aláírás hiányos.

10.

Endrődiek Baráti Köre
Egyesület

2011-05-13-tól
2011-05-15-ig

87

Az Endrődön élők és az
innen elszármazottak

70000

184275

Igen Igen Igen

Igen Igen Igen

Képviseli: Ladányi Gáborné
Pályázat azon.: CIV-010-11

kapcsolatának,
együttműködésének
erősítése érdekében
találkozó szervezése a
szülőföldön.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2011. május 13-14-15-én szervezte meg az idei endrődi találkozóját. A találkozó a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján az iskolanapok rendezvényeihez
kapcsolódott. Az iskola központi épületének a legkorábban épült egysége megnyitásának 50. évfordulóját ünnepelte. Ebből az
alkalomból egyesületünk egyik tagja elkészítette az átadott islolaépület, az un. KALOT iskola történetét, s május 13-án vetítéssel
egybekötvbemutatta az ünnepség résztvevőinek. Ugyancsak egy egyesületi tagunk Rózsahegyi Kálmán életéről készített filmet
mutatott be. Összesen 4 db emléktáblán örökítettük meg az 1730 és 2011 között legalább 5 éven keresztül Endrőd belterületén
működő pedagógusok nevét. A nevek felkutatását szintén egyesületi tag végezte. A négy táblából egynek a költségét a baráti kör
állta, a pályázaton kapott pénzből biztosítva a fedezetet. Május 14-én kirándulást rendeztünk Dévaványára, a
Túzokrezervátumba. A kirándulást a bográcsban főtt birkapörkölt elfogyasztásával zártuk. Este megnéztük az iskola tanulóinak
gálaműsorát, majd a pedagógusokkal, az iskolai szülői munkaközösség tagjaival és az 50 éves találkozójukat ünneplő öreg
diákokkal közös baráti beszélgetésen vettünk részt. Május 15-én a tagság és az ünnepség résztvevői ünnepi szentmisén vettek
részt, amelyet elhunyt pedagógusainkért szolgáltattunk az endrődi templomban. A résztvevő 87 fő egyesületi tag elégedetten,
élményekkel gazdagodva tért haza a rendezvényről. A rendezvény költségeinek fedezéséhez nyújtott szíves támogatásukat
ezúton tisztelettel megköszönjük.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

11.

Nyugdíja Pedagógus Club
2011-04-17-tól
42
A club tagság
30000
33600
Képviseli: Nagy Mihályné
2011-10-16-ig
kirándulásainak
Pályázat azon.: CIV-011-11
megszervezése
Szakmai beszámoló: Több kirándulást szervezett a club és a Nyíregyházi belépők támogatását tette lehetővé a
támogatás:Szabadkígyós- Venckheim Kastély és GYula- Erkel Ferenc Múzeum és Helytörténeti GYűjtemény,Budapest -BArabásVilla, Sándor Palota, Jézus Szíve Tempolm, Budapest - Szemlőhegyi barlang, Mátyás templom, HAlászbástya,
Gellérthegy,Nyíregyháza - Állatpark
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

12.

Mozgáskorlátozottak és
2011-05-28-tól
48
Az éves programsorozattal
100000
100746
Hadirokkantak Egyesülete
2011-08-13-ig
segíti a szervezet a tagok
Kiemelten Közhasznú
egészségügyi tájékoztatását
Szervezet
illetve a szabadidő hasznos
Képviseli: Tímárné Kozma
eltöltését
Ágnes
Pályázat azon.: CIV-012-11
Szakmai beszámoló: Éves Küldöttgyűlés 2011. május 28. , melynek helyszíne a Liget Söröző volt, mert ott található
akadálymebtes mellékhelyiség. A résztvevők a megtérgyalták és megismerték a 2010 évi gazdásági beszámolót, közhasznúsági
jelentést, elnöki tájékoztatót illetve az egyéb bejelentéseket. A program közös ebéddel zárult.VII.BAbételek főzőversenyére
került sor a Vállalkozók Háza udvarán, ahol 7 bográcsban főztek a csapatok valamint lángossütés és kukorica főzést is
szerveztünk az érdekesség kedvéért. Az egyesülte 80 literes bográcsban főzött a saját tagjai részére. A rendezvényen a
vendésgek szórakoztatásáról az alábbi műsorszámokkal gondoskodtunk: hastánc bemutató, mazsorett bemutató valamint Pólus
Viktor egész napos alkalomhoz illő zenei háttérrel szórakoztatta a jelenlévőket.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatokon nincs összeg átvevőjének aláírása.

Igen Igen Igen

13.

Mozgáskorlátozottak Békés 2011-12-01-tól
30
Fenyőünnepség
50000
50000
Megyei Egyesülete
2011-12-31-ig
megrendezése
Gyomaendrődi Helyi
Szervezete
Képviseli: Kovács Balázsné
Pályázat azon.: CIV-013-11
Szakmai beszámoló: A fenyőfa ünnepségen résztvevők megvendégelése: pogács, ásványvíz, csomag átadása, melynek értéke
36.140 FT. 15 fő súlyosan mozgáskorlátozott személynek a lakásán adták át a csomagot. Ezek értéke 13.860 Ft.
Belső ellenőr megállapításai: Számla másolatok nehezen olvashatók.

Igen Igen Igen

14.

Nagycsaládosok
Gyomaendrődi Egyesülete
Képviseli: Benéné Rojik
Gabriella
Pályázat azon.: CIV-014-11

Igen Igen Igen

2011-12-20-tól
2011-12-20-ig

50

Programok szervezése,
lebonyolítása. Adományok
szállítása, kiosztása.

50000

50000

Szakmai beszámoló: A kapott támogatást a Karácsonyi összejövetel alkalmával használtuk fel. Az összejövetelre 2011. december
20-án került sor. Ekkor a családok ajándékcsomagot kaptak, családonként 2.000.- forint értékben, mely tartós élelmiszert,
édességet tartalmazott.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

15.

Gyomaendrőd Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda a
Gyermekekért Alapítvány
Képviseli: R. Nagy Tibor
Pályázat azon.: CIV-016-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

32

Az évek folyamán
100000
100000
Igen Igen Igen
hagyománnyá vált
nagyenyedi diákokkal való
kapcsolat ápolása, találkozó
lebonyolítása. Szakmai
tapasztalat csere, a vásos és
környékének megismerését
szolgáló kirándulások
szervezése.
Szakmai beszámoló: A nagyenyedi testvériskola tanulói és pedagógusai 2011. június 27-én délután érkeztek Gyomaendrődre.
Tizenkét vendég gyermeket két felnőtt kísért. Ezen a délután a vendégek elfoglalták szállásaikat, berendezkedtek, pihentek. A
gyerekeket családok fogadták be, a felnőttek a Hárs Hotelben kerültek elszállásolásra.Az első nap a Gazdakör székházában
tartottunk ismerkedési estet. A szülők és a pedagógusok segítségével fenséges rostonsült vacsora került az asztalra, a gyerekek
jászhattal a a szabadban.Minden reggel a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületegységében találkoztunk, itt fogyasztottuk el
közösen a reggelit, innen indultunk az aznap tervezett programokra. Egész napos kiránduláson vettünk részt Gyulán a
lovastanyán, megtekintettük a Gyulai várat, vízibicikliztünk a tavon, voltunk a gyomai Liget -fürdőben is.Gyalogtúrán vettünk
részt a Hármas-Körös partján, megfigyelhettük a vízpart élővilágát. Evezhettünk a holtágon a Körös-Kajak Egyesület
jóvoltából.Kézművesés sport délutánt rendeztünk a gyerekeknek. Ellátogattunk a Tájházba is.Az utolsó este a Bowling
étteremben vacsoráztunk és a gyerekek nagy örömére kipróbálhatták a bowlingozást.Szombat délelőtt búcsúztunk el
vendégeinktől. At öt nap együttlét alatt régi barátságok erősödtek meg, s újak szövődtek. Címek és telefonszámok cserétek
gazdát.A hét programjainak sikerességét, sokszínűségét segítette a Civil alapból nyert támogatás, valamint a befogadó szülők, a
Kis Bálint Iskola pedagógusai és nem utolsó sorban a helyi vállalkozók.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

16.

RÓZSAHEGYI ISKOLA
DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

9

A sikeres angol nyelvvizsgát
tett és egyéb tekintetben is

100000

100000

Igen Igen Igen

Képviseli: FARKAS
kiváló tanulók jutalmazása.
ZOLTÁNNÉ
Pályázat azon.: CIV-017-11
Szakmai beszámoló: A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon testvériskolai kapcsolatot ápol Pilzno
egyik iskolájával. E kapcsolat keretében évente két alkalommal ellátogatnak egymáshoz az iskolák küldöttségei (6 diák + 3
felnőtt.) Az utazás költségeinek egy részét az alapítvány fedezi. A Testvériskola pilznoi meghívására október 6. és 9. között került
sor, melyen a tavalyi nyolcadik osztályos, nyelvvizsgát tett tanulók vettek részt. A programok változatosak voltaka résztvevők
sokat utaztak, de megérte a fáradtságot. Érkezés után körbejárták a gyönyörű, egy éve átadott iskolát, amit a vendéglátókkal,
illetve Pilzno városával történő megismerkedés követett.A következő nap Auschwitzba látogattak el. Megrázó történelem órában
volt részük, felidézve és bejárva a tábor sötét múltját. Előtte rövid kitérővel egy miniatűr parkot néztek meg, ahol a világ
leghíresebb épületeinek ember nagyságú makettjeit csodálhatták meg. Még aznap a wieliczkai sóbányát barangolták be, több
órát töltöttek 135 méterrel a föld alatt. Ez a sóbánya a világörökség része, méltán büszkék rá a lengyelek.A hűvös és esős idő
ellenére hosszas sétát tettek. Krakkó történelmi városrészében megnézték a Wawelt, a Flórián kaput és a Posztócsarnokot is. A
város hangulata mindenkit lenyűgözött, az épületek szépsége pazar látványt nyújtott. Ez a kirándulás alkalmat adott arra is, hogy
az iskolavezetők személyesen találkozzanak és megbeszéljék a kapcsolat további részleteit. Mindkét iskolának fontos ez a
kapcsolat, ezért a folytatás egy pillanatra sem volt kétséges. Reméljük a mostani végzős diákok közül is minél többen részt
vehetnek majd egy ilyen felejthetetlen, négy napos programon.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

17.

NApsugár Óvodákért
2011-06-10-tól
39
GYermekeinknek szervezett
30000
32820
Közhasznú Alapítvány
2011-06-10-ig
közös kirándulás a Szegedi
Képviseli: Szmola Magdolna
Vadasparkba
Pályázat azon.: CIV-018-11
Szakmai beszámoló: A kirándulás a Szegedi Vadasparkba történt, ahol a gyermekek belépőjegyeit, utiköltségeit támogattuk,
illetve a park nyújtotta élményeken kívül a gyermekeket megvendégeltük többféle finomságokkal.A kirándulással lehetőséget
biztosított az alapítvány azon családok gyermekei részére, akiknek a kirándulás költségeinek finanszírozása nem megoldható.
Gyermek nevében és az alapítvány nevében köszönik a támogatást, mely során az élménydús kirándulás megvalósítható volt.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

18.

Tulipános Óvodáért
Alapítvány

Igen Igen Igen

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

60

Családi nap megrendezése

30000

32579

Képviseli: Giricz Annamária
Pályázat azon.: CIV-019-11
Szakmai beszámoló: A Tulipános Óvodáért Alapítvány a Civil alap pályázatán nyert összeget egy családi nap lebonyolítására
használta fel. A családi napot az anyák napi ünnepséggel összekapcsolva rendeztük meg az óvoda udvarán. A családi nap célja az
volt, hogy a gyermekek és szüleik közösen eltölthessenek egy meghitt délutánt. A családi nap keretein belül többek között volt
lovaglás, arcfestés, büfé, trambulin, zene, kreatív sátor. A mozgalmas nap végén paprikás krumplival vendégeltük meg a
rendezvényen résztvevőket. A családi nap nagy sikert aratott a gyermekek és szüleik körében.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatokon aláírás hiányos.

19.

Gyomaendrődi Idősekért
Alapítvány
Képviseli: Véháné Jánosík
Zsuzsanna
Pályázat azon.: CIV-021-11

2011-07-02-tól
2011-07-02-ig

100

"Édesanyám Emléke" Az
50000
50000
ezüst generáció által
megvalósuló gasztronómiai
hagyományátörökítő
Bográcsos Ételfőző Verseny
megrendezése
Szakmai beszámoló: Az alapítvány a bográcsos ételfőző versenyre, Gyomaendrőd idős lakosainak jelentkezését várta 4 fős
csapatok részvételével, akik a hagyományőrzés birtokosaként nemzedékről-nemzedékre átörökítik tudásukat. 11 csapat vett
részt a versenyben, ahol a szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket. A zsűrizés kuriózumát az adta, hogy a szakmai zsűrizés
nemzetközi vonatkozásban is érintett volt. A németországi Schönek testvérváros szociális intézményének delegált tagjai az
intézményünk vendégszereteté élvezte ezen időpontban. A jó hangulatról a Mraucsik Duó gondoskodott.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

20.

GAlaktika Baráti Kör
2011-09-10-tól
60
Galaktika Nap rendezvény
30000
34200
Képviseli: Gál Imre
2011-09-10-ig
Pályázat azon.: CIV-022-11
Szakmai beszámoló: A gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör ez évben rendezte meg a 12. Galaktika Napot. Ezen a napon számos
előadó meghívásával egy színvonalas országos programot alakítottunk ki. Idei rendezvény a Bethlen G. (ma Tisza K.) iskola
ebédlőjáben volt megrendezve, ahová az alábbi vendégeket hívtuk meg: Sós Tibor, Kalmár János, Nemes István. A rendezvény
népserűségére való tekintettel jövőre is folytastjuk.

Igen Igen Igen

Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak. (KA 4670553-KA 4670552)

21.

" BArátság" Klub
2011-01-01-tól
62
A 2011- évi terembér
30000
30640
Igen Igen Igen
Gyomaendrőd
2011-12-31-ig
kifizetése
Képviseli: Szabó Andrásné
Pályázat azon.: CIV-023-11
Szakmai beszámoló: A kapott támogatásból lettek kifizetve a terembérek, klubfoglalkozások(szerda dlutánonkén) és rendezvény
volt megtartva.
Belső ellenőr megállapításai: Részletesebb szakmai beszámoló szükséges, milyen rendezvényeken vettek részt? Eredeti
bizonylatokat vissza kell adni.!

22.

Nyugdíjas Kertbarát Kör
2011-04-05-tól
50
Közös programokon való
50000
53372
Képviseli: Ádám József
2011-09-25-ig
részvétel
Pályázat azon.: CIV-024-11
Szakmai beszámoló: 2011. áprilris 5. Városi szárazkolbász, bor és pálinka verseny megrendezésére került sor, ahol benevezésre
került 31 fajta bor, 20 féle kilbász és szalámi, 26 féle pálinka. A zsűrizés után a termékeket meg lehetett kóstólni, valamuint a
résztvevőket kávéval, ásványvízzel és szendviccsel kínáltuk meg.2011. májusban az öregyszőlősi paprikáskrumpli főző versenyen
vettünk részt.2011. augusztus 13-án a mozgáskorlátozottak egyesülete által szervezett babgulyásfőző versenyen vettünk
részt.2011. szeptember 22-25. napjáig rendeztük meg a hagyományos őszi termékbemutató kiállításunkat, melyen az óvodák is
résztvettek.A felsoroltakon kívül több városi rendezvényen, saját rendezvényen valamint a kistérségi termékbemutatón is
résztvettünk.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadás pénztárbizonylatokon hiányzik az aláírás.

Igen Igen Igen

23.

CSILLAGPOR MŰVÉSZETI
2011-04-21-tól
2
Országos 5. Tavaszi Játékok
50000
54520
EGYESÜLET GYOMAENDRŐD 2011-04-25-ig
Gyermek és Ifjúsági
Képviseli: IMRE MÁRIA
Művészeti Fesztivál
Pályázat azon.: CIV-025-11
Veszprém
Szakmai beszámoló: A civil szervezetünk második éve működik, hozzá csatlakoztak a gitárom játszó fiatalok, akik Szabadkán
voltak versenyen.Igyekszünk városunk nevét vinni az országban és országhatárom túl is, ahol szép eredménnyel
szerepeltünk.Megyeri Hajnalka népdal kategóriában országos első, musical kategóriában a bronz fokozatot érte el.Városi
rendezvényeken is sokat szerepelünk, amelyet örömmel tesszük, hiszen ez segíti versenyen való részvételünksikerét.Fellépések:

Igen Igen Igen

2011.01.1. Vállalkozók ünneplése /Polg.Hiv./
2011.02.05. Sváb bál
2011.02.10. Őszikék Idősek Otthona
Farsang
2011.03.09. Népdal éneklési verseny Bcsaba
2011.04.21-04.25. Veszprém Fesztivál
2011.05.01. Sajt és túró fesztivál
2011.05.05. Anyák Napja Napsugár Idősek Otthona
2011.05.29. Hősök
napja
2011.05.28. Paprikáskrumpli főzőverseny2011.06.16. Gála műsor Alapfokú Művészeti Iskola
2011.07.07. Évvégi bemutató
2011.08.13. Gyermeknap
2011.08.20. Ünnepi műsor Endrőd (halfőző)
Belső ellenőr megállapításai: Kiadás pénztárbizonylatokon hiányzik az aláírás.

24.

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Weigert László
Pályázat azon.: CIV-026-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

150

A programok
200000
200648
megvalósításához szükséges
terembérleti díjak,
szervezési-, zenekari
díjakhoz, utazási
költségekhez. A 45 éves
jubielumi műsor
előkészületeinek
támogatásához.
Szakmai beszámoló: A Körösmenti Táncegyüttes 2011 évben is számos műsoron lépett fel városunkban és városunkon kívül is,
illetve társrendezőként több rendezvény sikeres lebonyolítását segítette. Az együttes tagjai műhelymunkájuk keretében új
anyagok elsajátítását valósították meg repertoárjuk bővítése érdekében. 2011 évben is minden alkalommal nagy sikert aratott a
Családi Táncház, melyen kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. A 45 éves Jubileumi Műsor technikai előkészületei
kezdődtek mg a 2011 évben, amikor is a csoportok műsorához szükséges kép és hanganyag került összeszerkeztésre, valamint a
szervezők részéről körvonalazódott a Jubileumi Műsor szerkezete.
Belső ellenőr megállapításai: Postafiók bérleti díja 2*4.050 Ft, nem igazán szakmai költség. Kiadási pénztárbizonylatokon csak
utalványozó írt alá.

Igen Igen Igen

25.

Gyomaendrődi Zenebarátok 2011-01-01-tól
30
Schöneki kórus fogadása,
100000
100001
Kamarakórus Alapítvány
2011-12-31-ig
terembérlet, CD, kották és
Képviseli: Hunya Anikó,
könyvek vásárlása
Horváth Gáborné
Pályázat azon.: CIV-028-11
Szakmai beszámoló: A támogatás a kórus fogadására, vendéglátására lett fordítva 2011.06.02-2011.06.05. időtartamban.

Igen Igen Igen

Belső ellenőr megállapításai: Számlaösszesítő nem megfelelően került kitöltésre.

26.

Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalmáért Alapítvány
Képviseli: Gombkötő
Frigyesné
Pályázat azon.: CIV-029-11

2011-04-01-tól
2011-12-01-ig

48

A minőségi társastánc
42000
42000
Igen Igen Igen
kultúra fejlődési
feltételeinek megteremtése
folyamatos gyakorlási és
tanulási lehetőségek
biztosításával.
Szakmai beszámoló: A gyermekek iskolai szünetek alatti elfoglaltságának, hasznos szabadidő eltöltésének elősegítésére szakmai
programként tánctáborokat (intenzív oktató és felkészítő napokat) szerveztünk kezdőknek és a minősített versenytáncopárok
részére egyaránt. Az összességében két hetes nyári és őszi tánctáborozás, közös gyakorlási lehetőség a kezdőknek és az
érdeklődőknek is bepillantást engedett a társastáncok világába az alapismertek elsajátításával, illetve intenzív felkészítési
lehetőséget biztosított a képzett versenytáncosok számára is. A szakmai programokat övező kísérő programok pl. fizikai
állóképesség növelés (jóga és fitness, szakmai filmek közös megtekintése és feldolgozása, tartást javító és lazító úszóedzések
stb.) hozzájárultak a fiatalok szellemi és fizikai fejlődéséhez, növelték a közösségi szellemet. Az alapítvány által szervezett és
támogatott program elsődleges célcsoportja a versenytáncban aktívan résztvevő teljes közösség volt, de kiemelten kívánta
segíteni a magas minőséget képviselő tapasztalt táncospárokat. A támogatásból a Kis Bálint Általános Iskolában béreltünk a
táncpróbákhoz kiválóan megfelelő felújított táncteret.A többlet gyakorlási lehetőség kiemelten a nyári olaszországi FE.IN.DA
Italian Open, illetve Zánkai Gyermek és Ifjúsági táncfesztiválokra, továbbá az őszi Kistelek WDSF Open nemzetközi táncversenyre
és a The London Ball nemzetközi táncfesztiválra való felkészülést szolgálta. A nemzetközi versenyeken és a hazai
táncfesztiválokon elért döntős helyezések mellett pozitív eredményként szolgált a megszerzett többlet ismeret és tapasztalat is.A
támogatással elért szakmai fejlődés jól szolgálta az idén negyven éves gyomaendrődi társastánc mozgalom értékeinek
megőrzését is.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak.

27.

Kultúrális Egyesület
2011-01-01-tól
Komédiás Kör
2011-12-31-ig
Képviseli: Hajdú László Antal
Pályázat azon.: CIV-030-11

32

Teremdíj 50 óra a
100000
101819
Művelődési Központban. 20
éves Komédiás Kör könyv
megjelenésének
hozzájárulás.
Szakmai beszámoló: Egész évben rendszeres próbákkal készülünk a fellépésekre, ünnepekre, fesztiválokra. ÁPRILIS: Művelődéi

Igen Igen Igen

Központ Eörsi István Műtét című komédia – 125 néző Kecskemét: Országos Diákszínjátszó Fesztivál a fenti darab 380 néző.
Produkció különdíjat kapott. MÁJUS: Művelődési Központ: Kiss Bálint Iskola teltházas előadásai Bubó doktor visszatér 180 néző A
műtét 122 néző.Rózsahegyi Kálmán Iskolában Bubó Doktor visszatér 132 néző JÚNIUS 18. Országos Diáksznjátszó Tábor a
nagycsoport részvételével AUGUSZTUS Művelődési Központban 12 előadás a Műtét című komédia 2400 néző összesenOKTÓBER
Nagyenyedi Bethlen Kollégium az Eörsi komédia előadása 128 nézőDECEMBER karácsonyi műsor az endrődi katolikus
templomban Mindenki karácsony a Művelődési Központban – ünnepi műsor.Tervezett könyv kiadása kezdeti stádiumban van.
Jelenleg az anyaggyűjtés, dokumentumok, fotók illusztrációk exlibrlis megtervezése folyik. Továbbá a társszerzők írásainak
összegyűjtése(Lőkös Ildikó – Újszínház dramaturgia, Ficzere Béla – színész, Balázs Andrea – Karinthy Színház színművésze, stb.) Én
hagyományosan kézirat formájában folyamatosan gazdagítom a tartalmat. Új anyagok fénymásolása. A lektorálást Dr. Kaposi
József az Oktatáskutatási és Fejlesztési intézet főigazgatója minisztériumi tanácsadó végzi. (A könyve megszületéséhez körülbelül
még 300.000 Ft szükségeltetik!)
Belső ellenőr megállapításai: Számlaösszesítőn nincs összesítve.

28.

Kulturális Egyesület Színfolt
Mazsorett Csoport
Képviseli: Hunya Jolán
Pályázat azon.: CIV-031-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

48

A Mazsorett tánc
200000
253110
népszerűsítése, 3
korcsoport folyamatos
edzése éy a nagy csoport
versenyeztetése
Szakmai beszámoló: A Szinfolt Mazsorett Csoport programjai változatlanul afellépések, fesztiválok, versenyek sorozatából
tevődik ki. A fellépések alaklmával lehetősége nyílik mind a három korosztálynak bebutatkozni, színpadra lépéssel a tudásukról
számot adni. A gyerekek jól érzik magukat, élményt nyújt számukra az együttlét, az együtt táncolás. Így történt ez ebben az
évben is több településen. 2011. májusában Szegeden Országos Mazsorett versenyen VI., IV., III. helyezett lett a csapat. 2011.
novemberében Várgesztesen az Országos Szóló Versenyen két első, két második helyezést és ezüst minősítést kapott a Színfolt,
valamint a KIVÁLÓ MAZSORETT EGYÜTTES " BRONZFOKOZATÁVAL" tüntette ki az együttest - a Magyar Mazsorett Szövetség eddigi, 17 év eredményes, folyamatos munkája alapján.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

29.

Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola
Természetbarátjainak Köre
Képviseli: Lakatos Tibor

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

35

Igen Igen Igen

Bükkszentkereszti
pihenőház állagának
megóvása, fejlesztése,
üzemeltetése. Tábori

50000

50904

Pályázat azon.: CIV-032-11

költségek.

Szakmai beszámoló: Az egyesületünk célja intézményünk minden tanulójának, dolgozójának, lehetővé tenni az egészséges
természeti környezet megteremtésében való aktív részvételt, továbbá szabadidőben, szünetekben a Bükk-hegység tájainak
megismerését, kirándulások szervezését kedvező áron. Ehhez kívánunk kultúrált és olcsó szálláslehetőséget biztosítani.Az
egyesület gazdálkodik is, mert amikor tagjai nem látogatják, akkor kiadja más érdeklődőknek.Az elnyárt pályázati összeg
lehetővé tette, hogy a pihenőházat konfortosabbá, szebbé tegyük.A nyári szeonban a terasz burkolását sikerült megoldani
valamint a teljes belső festést és a külső meszelést. A munkálatokat az egyesület tagjai és iskolánk most is társadalmi munkában
végezték.A felújítási munkálatok anyagi hátterének megteremtéséhez az Önöktől elynert összeg nagy segítséget jelentett.Segítő
támogatásukat tisztelettel köszönjük.
Belső ellenőr megállapításai: Nincs összesítve a számlaösszesítő.

30.

Halgasztronómiai Egyesület
Képviseli: Jenei László
Pályázat azon.: CIV-033-11

2011-05-01-tól
2011-10-30-ig

13

A Helyi főzőversenyeken túl,
50000
50000
jelentős tömegeket
megmozgató gasztronómiai
rendezvényeken való
részvétel és városunk
idegenforgalmi értékeinek
megasabb színvonalú
dekorációs táblákon való
bemutatását terveztük.
Szakmai beszámoló: Az alábbi rendezvényeken vettünk részt:IX. Bogrács Napja - GYomaendrőd, Kárpát-Medencei
HAlfőzőverseny- Szarvas, XI. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé- Békéscsaba, II. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző FesztiválGYomaendrőd, XIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál, XIII.Nemzetközi Halfőző fesztivál- GYomaendrőd, XXXVII. Országos Halfőző
verseny- Szentendre, Nemzetközi Tiszai Halfesztivál- Szeged, XI. Tatai " Öreg-tavi Nagyhalászat Fesztivál".A versenyeken
csapatunk az elő és elsőtől a harmadik helyezésig került jutalmazásra.Gazdag dekorációs készlettel rendelkezünk, melynek
összköltsége több mint 70 ezer forint volt.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

31.

ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB
Képviseli: PAP JÁNOSNÉ

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

80

Igen Igen Igen

Klubfoglalkozások éves
terembérleti díjának

30000

35400

Pályázat azon.: CIV-034-11

támogatása.

Szakmai beszámoló: A klub Gyomaendrőd nyugdíjasainak képviseletét fogja össze közel 30 éve. A klub összejövetelek minden hét
csütörtökén a Katona József Művelődési Házban történnek. Évi 4 alkalommal rendezvényt szervez a klub.Március 8: nőnap
megünneplése, és az előző év gazdasági beszámolójaMájus: anyák napi ünnepségSzeptember: idősek világnapjaDecember hó:
karácsony, évzárásKlubunk rendszeresen szervez idős tagjai részére kirándulásokat, kulturális programokat.2011 évben
jeletősebb kirándulásaink: Erdély, Berekfürdő, GyopárosKlubunknál több éve működik egy énekkar, mely jelentős sikereket ért
el.Ezenkívül beteg tagjainkkal is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, látogatásuk révén.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak. Számlák nehezen olvashatóak.

32.

Magyar Vöröskereszt Békés
Megyei Szervezete
Képviseli: Nagy Gábor
Pályázat azon.: CIV-036-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

2654

Magyar Vöröskereszt Békés
100000
101224
Megyei Szervezet
Gyomaendrőd Területi
Szervezetének működési
kiadások fedezése
Szakmai beszámoló: Szervezetünk taglétszáma 396 fő, munkánkat 37 aktív önkéntes segíti. A véradásban az össz lakosság 5,3%át sikerült bevonnunk az év folyamán. Véradást 29 alkalommal szerveztünk, melyen 1264 donor jelent meg. A két alkalommal
megtartott véradó ünnepség alkalmával 110 kerek véradásszámot elért donornak nyújthattunk át kitüntetést. Karácsonyi
programunk keretében lezajlott 11 rendezvényen 431 főt értünk el adományainkkal. Szociális segélyezés során 2011 évben 16
alkalommal minteg586 fő rászorult személynek, családnak tudtunk segítséget nyujtani. Az év során 2 alkalommal került sor
perselyes gyűjtésre, a befolyt összegből rászoruló családok számára vásároltunk élelmiszer csomagot. Egészségnevelési
programot 3 alkalommal szerveztünk a diákok és a lakosság számára, mely rendezvényeken 149 fő vett részt. A femenő
rendszerű elsősegélynyújtó versenyre 1 középiskolás és 1 általános iskolás csapat jelentkezett, mind a két csapat továbbjutott a
megyei versenyre, ahol sikeresen helyt álltak.A meghírdetett csecsemőgondozási versenyre 2 csapat jelentkezett, közülük a
középiskolás csapat jutott tovább a megyei fordulóra. Egészségügyi szűrő vizsgálatot szerveztünk április 30-ám, a &quot;Sajt -és
Túró&quot; fesztiválon, ahol nagy érdeklődés mutatkozott a vérnyomás-, testzsír-, vércukor-, koleszterinszint mérés iránt.
Résztvevők száma 79 fő. A szűrővizsgálat kiegészült az egészséges táplálkozásra való figyelemfelhívó előadásra és kóstoltatásra.
Közúti járművezető jelöltek vizsgáztatásán 129 fő tett sikeres vizsgát 2011-ben. A területen működö ifjúsági vöröskereszttel
szorosan együttműködve feladatainkat hatékonyan el tudtuk látni. Kidolgozott éves program alapján egyre szélesebb körbe
sikerült bevonni a helyi általános és középiskolák diákjait egészségnevelő programokba, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó
programokba, tanfolyamokba, valamint véradásszervezésbe. A részletes számlaösszesítőben a számlák értéke:101224Ft.
Támogatásra elszámolt összérték: 100000 Ft

Igen Igen Igen

Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

33.

Szent Imre Egyházközségért 2011-04-01-tól
2
A három egyházi temetőnk
40000
40375
Igen Igen Igen
Közhasznú Alapítvány
2011-10-31-ig
kegyeleti helyhez méltó
Képviseli: Szabó Zoltánné
karbantartása
Pályázat azon.: CIV-037-11
Szakmai beszámoló: Az Endrődi Egyházközzség tulajdonát képező 3 temető ápolása, kegyeleti helyhez méltókarbantartását segíti
alapítványunk a Munkaügyi Központ támogatásával, immár 13 éve.2011-ben 2 fő munkanélkülit alakamazott alapítványunk a MK
támogatásával. Nagy segítséget jelentett, hogy az Önkormányzat támogatásával ki tudtuk fizetni a temetőkben használt
alapítványi tulajdonban lévő fűkaszák javíttatását. Köszönnetet mondunk az Önkormányzatnak minden támogatásért melynek
segítségével halottak napjára temetőink kegyeleti helyhez méltó tiszták és rendezettek voltak.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

34.

Öregszőlői Gyermekekért
2011-01-01-tól
1
Tőkenövelés
40000
40000
Igen Igen Igen
Alapítvány
2011-12-31-ig
Képviseli: Pésó Illés Béláné
Pályázat azon.: CIV-038-11
Szakmai beszámoló: Az alapítvány célja, hogy a Gyomaendrőd-Öregszőlői és az onnan elszármazott jó képességű, jó szorgalmú,
hátrányos helyzetű gyermekek felsőfokú tanulmányait támogassa. az Öregszőlőben felnövő gyermekek 90%-a a családok nehéz
anyagi helyzete miatt hátrányos helyzetű. Az alapítvány minden évben egy alkalommal benyújtott kérelem alapján elő félévi
bizonytvány valamit a második félévi beíratkozás igazolása után ítéli meg a főiskolai és egyetemi hallgatók támogatását.A
támogatás az alapítvány vagyonának hozadékából történik.Az alapítvány vagyonának növekedését a helyi és az elszármazott
vállalkozók támogatása is gyarapítja.Az Önkormányzat támogatását az alapítvány vagyonának gyarapítására fordítottuk, hogy a a
felhasználható kamat-hozadék növekedjen. A támogatást tisztelettel köszönjük.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

2011. évi Sport alap szakmai és pénzügyi elszámolásáról készített
összefoglaló táblázat

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Fülöp Zoltán
Pályázat azon.: SPO-001-11

Projekt
időtartama

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

Résztvevők

100

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

A labdarúgó sport
5000000
5419620
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjainak számára. A hazai
sport követelményeknek
megfelelően a sportolók
nevelése. A nemzeti
bajnokságban való sikeres
szereplés. Az utánpótlás
nevelése.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás igazolt sportolói az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága
által kiírt különböző szintű bajnokságaiban szerepelnek, ennek kapcsán mintegy tíz hónapon át napi rendszerességgel használják
a sportpályákat az edzések, a bajnokságra való felkészülés és a bajnoki mérkőzések lejátszására.Az egyesület négy korosztályos
csapatot tart fenn. Az U-14 korosztály játékosai már szervezett bajnokságban indulnak a megye csapataival körzeti lebonyoltásos
rendszerben. Az U-16 korosztály játékosai szintén heti rendszeres, szervezett bajnokságban indulnak a megye csapataival körzeti
lebonyolításos rendszerben. Az U-19 (ifjúsági) korosztály, valamint a felnőtt korosztály a Békés Megyei Bajnokság I.osztályában
szerepelnek. Ezen csapataink tizenhat résztvevős bajnokságban játszanak őszi-tavaszi lebonyolításos rendszerben heti
rendszerességgel.A céljaink eléréséhez biztosítani kell a megfelelő hátteret is, mert ezek nélkül nem lehet elérni a kitűzött és
megfogalmazott célokat. E célok érdekében az egyesület két sporttelepet tart fenn - Erzsébet ligeti, Népliget úti. Sporttelepeink
bajnoki mérkőzésre alkalmas füves labdarúgó pályával - mindkettő megvilágítva - rendelkeznek. Kiszolgáló egységként öltözők ,
zuhanyzók, klubterem áll rendelkezésre. A két sporttelep kb. 35000 m2 zöldfelülettel rendelkezik. E területek megfelelő szintű
karbantartása jelentős anyagi erőt igényel. A célok eléréséhez továbbá fenn kell tartani a kiszolgáló létesítményeket, épületeket
is.Az épületek éves közüzemi díjai is jelentős összegbe kerülnek.A sportpályáinkon helyet biztosítunk egészen az óvodás
korosztálytól az általános iskola alsó és felső tagozatos diákjai számára a sport, ezen belül a labdarúgás rendszeres művelésére.
Lehetőséget biztosítunk még a városban működő általános és középiskolák tanulóinak a szabadtéri testnevelési órák és a
délutáni sportfoglalkozások megtartására. Ezek az intézmények egész évben térítés mentesen használják a sportlétesítményeket.
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Belső ellenőr megállapításai: A névhasználat sok esetben helytelen. A beszkennelt bizonylatok adattartalma helyenként hiányos.
A kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak (utalványozó és ellenőr).
2.

RUMBA Táncsport Egyesület 2011-01-01-tól
Képviseli: Megyeriné Csapó 2011-12-31-ig
Ildikó
Pályázat azon.: SPO-002-11

90

2011. évi kiemelt hazai
950000
1178054
(területi és országos
bajnokságok, ranglista
versenyek, Zánkai Gyermek
és Ifjúsági Táncfesztivál stb.)
továbbá IDSF, WDC vagy
BDF nemzetközi nyitott
(open) táncversenyekre
felkészülés és részvétel.
Szakmai beszámoló: A pályázat fő célkitűzése a 2011. évi kiemelt hazai (területi és országos bajnokságok, ranglista versenyek,
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál stb.) továbbá IDSF, WDC vagy BDF nemzetközi nyitott (open) táncversenyekre
felkészülés és azokon való részvétel volt. Fontos célként kezeltük még az elmúlt évben is a nemzetközi jelenlét fenntartását,
hazánk képviseletét, kiemelten a rangos nemzetközi versenyeken, illetve nemzetközi táncos valamint tréner képzéseken.
Biztosítani kvántuk az MTáSz Nemzeti Válogatott Keretbe delegált táncosainknak a válogatott edzéseken való részvételt és
tanulást. További cél volt a versenyekre felkészülés és felkészítés érdekében a folyamatos tanulási és edzéslehetőség biztosítása
is a táncterem bérlete útján, illetve az éltáncosok fokozottabb támogatása a kiemelkedő eredményességű párosok minőségi
sporteszközökkel való ellátása útján.Az önkormányzati - és más pályázati, szponzori - támogatások révén táncosaink 28-szor
jutottak döntőbe. Itt elértekhárom első helyezést, melyből kettőt nemzetközi versenyen értek el. További öt ezüstérem, hét
bronzérem és tizenhárom egyéb döntős helyezést hoztunk haza. Táncosaink a szerbiai Subotica IDSF Open, a Szőke Tisza és
Kistelek IDSF Open versenyeken értek el dobogós és döntős helyezéseket. Eredményesen vettek részt továbbá olyan kiemelten
rangos versenyeken is, mint a FEINDA Italian Open (Rimini) és a The London Ball (London). A hazai versenyek közül az
eredményekben a Kelet-Magyarországi Területi Bajnokság, a C Osztályos Országos Bajnokság és a Zánkai Táncfesztivál emelhető
ki. Táncosaink olyan nemzetközi hírességektől is tanultak szervezett közös órákon, mint Pietro Braga, Viktor Nikovsky, Lasse
Odegaard, Serena Lecca, Mirko Gozzoli, Edita Daunite és Holger Nitsche. Egy párosunk a Nemzeti Válogatott Keretnek is tagja
volt. Számára biztosítottuk a válogatott edzésekre utazást.A versenyek mellett két saját szervezésű táncbemutatón, illetve több
helyi fellépésen vettek részt táncosaink.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

3.

Rózsahegyi Kálmán
Diáksport Egyesület
Képviseli: Havelda Jánosné
Pályázat azon.: SPO-003-11

124

Igen Igen Igen

2011-01-01-tól
2011-12-30-ig

Rózsahegyi Kálmán
Diáksport Egyesület 2011.
évi működési költségeinek
támogatása, utazási

400000

408415

költségek, nevezési díjak,
sporttábor, edzői díj, irodai
és adminisztrációs
költségek.
Szakmai beszámoló: Az egyesület egész évben folyamatosan működött. A programban 124 gyermek vett részt éves szinten. Heti
5 alkalommal tartunk edzést, az esetek túlnyomó többségében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola pályáján. A Békéscsabai
Atlétika Klub edzéseire ebben az évben már csak ritkán tudunk elmenni, anyagi forrás hiánya miatt. Az Atlétika Klub számít a
legügyesebb atlétáinkra, így jelentősebb versenyek előtt edzünk Békéscsabán is. A diákok számos helyi, megyei, regionális és
orszgos versenyen vettek részt, ahol kiemekedő eredményeikkel öregbítették városunk hírnevét. Legkiemelkedőbb verseny
2011-ben a Varsói Nemzetközi Gyermekverseny volt, ahol Dudás Réka atlétánk 60 méter síkfutásban 5. helyezett lett. A működés
anyagi háttere rendkívül szűkös és egyre csak szűkösebb, így nehézségekkel küzdünk. Nincs forrás egységes ruházatra. Egy kevés
eszközfejlesztést meg tudtunk valósítani az NTP-OKA-XXI kódjelű pályázaton nyert támogatásból. Az NCA támogatásra szinte alig
lehet mostmárszámítani, adó 1%-ból is csökkenő bevételünk van. A támogatást köszönjük, ha nem lett volna, akkor a
működésünk veszélybe került volna.
Belső ellenőr megállapításai: A kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak (utalványozó, könyvelő és ellenőr).

4.

Gyomaendrőd Kis Bálint
Általános Iskola
Sportegyesület
Képviseli: Hornokné
Lapatinszki Gizella
Pályázat azon.: SPO-004-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

480

- a területi, megyei,
400000
425875
Igen Igen Igen
országos
sportrendezvényeken való
részvételi költségeinek
támogatása- nevezési díjak
finanszírozása,
eszközbeszerzés- kihívás
napi rendezvény szervezése
Szakmai beszámoló: A 2011-es évben egyesületünk tagjai számos versenyen szerepeltek (tornaverseny, sakkverseny, atlétika
versenyek, kézilabda mérkőzések és futballmeccsek). A versenyek utazási költségeit, nevezési díjait fedeztük a támogatásból. A
vesenyek során kiemelkedően szerepeltek atlétáink (Virág Andrea, Fehér Dóra, Patkós Patrik, Ignácz Kata, Szendrei Balázs, Kónya
Frigyes és még rajtuk kívül sokan). A sakkversenyeken is sikereket értek el versenyzőink, nemcsak körzeti, hanem megyei szinen
is. Tornászaink országos elődöntőn vettek részt, ahol csapatban ötödik helyezést, míg egyéniben, Poharelec Csaba harmadik
helyezést ért el. Úszóink a sikeres körzeti verseny után, megyei szinten is megmérettettek, majd közűlük Gönczfalvi Balázs
egészen az országos döntőig jutott. Nagy Zoltán, Kis Milán és Hidasi Tamás egyesületünk színeiben versenyzett a judó
diákolimpián, ahol szép eredményeket ért el. Részvételüket utazásuk finanszírozásával segítettük.A környékünkön rendezett
futóversenyeken is részt vettek egyesületünk képviseletében a diákok (Mezőtúr, Túri-kupa; Békéscsaba, FHB futóverseny). A
sportolás és iskolai testnevelés, valamint a szabadidős tevékenységek hasznos eltöltéséhez különböző eszközöket vásároltunk,
illetve az elhasználódottak pótlására is fordítottunk a támogatásból. Több rendezvényt is szerveztünk, melyen a tanulókon kívül,

szüleik és városunk lakói is részt vettek. Pályázatunkban vállaltuk, hogy aktívan segítünk a &quot;Kihívás Napja&quot; alkalmából
rendezett programok megszervezésében. Ennek keretében rendeztük meg a város valamennyi iskolájának tanulóját és a város
felnőtt lakosságát is megmozgató futóversenyt.Egyesületünk vállalta, hogy a rendezvényre történő nevezési díjat befizeti és a
NEFMI által kiírt nyertes pályázat keretében, színvonalasan megrendezi a futóversenyt, ezzel segítve Gyomaendrőd eredményes
szereplését a városok közötti megmérettetésben. Az V. kategóriában a harmadik helyezést értük el. Biztosítottuk a megrendezett
ügyességi váltóverseny díjazását.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

5.

Bethlen Gábor
2011-01-01-tól
Mezőgazdasági Szakközép és 2011-12-31-ig
Szakmunkásképző Iskola DSE
Képviseli: Sipos Dezső
Pályázat azon.: SPO-005-11

400

A Bethlen Gábor
250000
250205
Igen Igen Igen
Mezőgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképző Iskola
DSE tagjainak az éves
program szerinti
versenyeztetése,
sporteseményekre való
felkészítése, a versenyek
szervezése, lebonyolítása.
Szakmai beszámoló: A DSE éves költségvetése kb. 500000 Ft, ami a tagdíjakból, szponzori bevételekből, valamint az
Önkormányzat sportalapjából kapott támogatásból tevődik össze.A programban részt vettek száma: 450 fő tanulóA részletes
program ismertetése: A rendezvények az iskolai időszakban kerülnek megrendezésre. Jellemzően a tavaszi és az őszi időszakban.
A programok szervezése során figyelembe vesszük, hogy a tanulók a versenyzésen kívül megismerkedjenek a rendezvényen részt
vett iskoláműködésével, a település látnivalóival, lakóival. Külön gondot fordítottunk arra, hogy a Gyomaendrődön megendezett
sportesemények során a vidéki tanulók megismerkedjenek városunkkal. (A fürdővel, múzeummal, a Tájházzal stb.)A
versenyeztetésbe igyekszünk bevonni az iskolánk HHH-s tanulóit is.Az ASZK és most már a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
egységeivel folyamatosan ápoljuk a sportkapcsolatokat, hiszen több tagintézményben is megrendezésre kerülnek a hat iskolát,
ill. négy egységet összefogó sportesemények. 2011-ben is részt vettünk számos sporteseményen melynek időpontját az
alábbiakban ismertetünk.Szándékunk a programok jövőbeni szervezése is, hiszen az jó városunknak, tanulóinknak és az
iskolánknak is.1. Farsang Kupa,Labdarúgás Gyomaendrőd 96 fő, 8 iskola, I. és VI. hely,2011.03. 18-19. 2. Garbai Kupa,
Labdarúgás, Kiskunhlas, 12 fő, 12 csapat VI. hely 2011.04.15-16. 3. VMASZK sporttalálkozó, Kétegyháza, Labdarúgás, Atlétika, 6
csapat, VI. I. hely, 2011.04.14-15.
4. Amatőr kispályás labdarúgás, Gyula, 12 fő, 12 iskola, IV.hely, 2011.04.14.
5.
Labdarúgó Kupa, Fegyvernek, 12 fő, 6 csapat, I. hely, 2011.06.04.
6. &quot;Őszi&quot; Kupa, Labdarúgás, Gyomaendrőd, 100
fő, 8 iskola, IV.hely, 2011.11.25.
7. Móra Kupa, Szeged, Labdarúgás, 12 fő, V. hely, 2011.12.02-03.

Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

6.

Kner Tánc-Sport Egyesület
Képviseli: Jenei Éva
Pályázat azon.: SPO-006-11

2011-01-01-tól
2011-12-30-ig

53

A versenyekkel,
700000
922560
táborozással
kapcsolatos(utazás,szállás,é
tkezés) sportruházat,edzői
díjés bérleti díj költségeinek
támogatása
Szakmai beszámoló: A Kner Táncsport Egyesület táncosai folyamatos edzéseket tartanak, mellyet az év során a 3 táborban
végeztek, valamint résztvettek a Zánkán megrendezésre kerülő fesztiválon, ahol a párosok közel 30 kategóriában indultak és 28
döntős helyezés született.A Gyomaendrőd Város POlgármesteri hivatalától kapott támogatást a Zánkai költségek egy részére
valamint a GYomaendrődi tábor költségeire forditotta az egyesület. A részletesebb beszámoló a titkárságon megtekinthető.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

Igen Igen Igen

7.

Körös Kézilabda Klub
2011-01-01-tól
43
A férfi kézilabda
500000
512225
Egyesület
2011-12-31-ig
életbentartása és az
Képviseli: Levente György
utánpótlás nevelése.
Pályázat azon.: SPO-007-11
Szakmai beszámoló: A felnőtt csapat folyamatosan a Megye I. osztályban játszik.Utánpótlás csapatunk 5 tornán, valamint az
amatőr fiú bajnokságban szerepelt.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak.

igen igen Igen

8.

HUN-BOX SZABADIDŐSPORT 2011-01-01-tól
CLUB
2011-12-31-ig
Képviseli: Váradi Zoltán
Pályázat azon.: SPO-008-11

Igen Igen Igen

16

Területi, megyei országos
200000
244219
versenyeken
,rendezvényeken
,bajnokságokon, a
szeptemberi Európa
bajnokságon való részvétel
költségeire,nemzetközi
verseny rendezése
Gyomaendrődön.
Szakmai beszámoló: Az egyesület 2011 évben folyamatosan végezet tevékenységét. Az Országos, területi és nemzetközi

versenyeken részt vet és a versenyzők jó felkészülésről tettek tanubizonységat. Az egyesület életéről szerepléséről részletesen
beszámol a mellékletben a szakmai vezető Váradi Zoltán.
Belső ellenőr megállapításai: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak.

9.

Székely Mihály Modellező és 2011-08-01-tól
64
MMSZ tagdíj
100000
107200
Igen Igen Igen
Sportklub
2011-08-31-ig
Képviseli: Blaskó János
Pályázat azon.: SPO-009-11
Szakmai beszámoló: A Székely MIhály Modellező és Sportklub rendezésében 2011. augusztus 27-28. napján országos F-2
HAjómodell verseny volt, ami a egyben az OB futam utolsó versenye volt. A 2011 -es versenyévadban nagy sikere volt az éjszakai
versenynek amit kivilágított versenypályán hajtottak végre a versenyzők. 2012 -en 35 éves lesz az modellező klub és ennek
alkalmából március végén kiállítást szervez, melyre mindenkit szeretettel vár.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

10.

Korona Biliárd Klub
Képviseli: Vaszkó Sándorné
Pályázat azon.: SPO-010-11

Aktív viliárt sportélet
70000
80000
szervezése, bajnokságokon
való részvétel, a biliárdjáték
és versenyzés tárgyi
feltételeinek megteremtése.
Szakmai beszámoló: A Korona Biliárd Klub az Önkormányzat anyagi támogatásánek köszönhetően nemcsak helyi, hanem
országos versenyeken is részt tudott venni, melynek eredményei a külön mellékletet képező tevékenységi beszámoló
tartalmazza.Céljaink között szerepel az utánpótlás nevelése, hogy a fiatalok megismerjék ennek a sportágnak a szépségét,
egyben a szabadidejük hasznos eltöltése is megoldódik.
Belső ellenőr megállapításai: Nehezen olvashatók a számlák.

Igen Igen Igen

11.

Gyomaendrődi Judo Klub
2011-01-01-tól
60
Működési támogatás
700000
700724
Képviseli: Garai János
2011-12-31-ig
Pályázat azon.: SPO-011-11
Szakmai beszámoló: Edzések: A Gyomaendrődi Judo Klub a korábbi évekhez hasonlóan edzéseit a Kner Imre Gimnázium
tornatermében tartotta. A tanév alatt heti öt edzésen vehettek részt azok a sportolók akik versenyekre készülnek és heti két
alkalommal a kezdőket vagyis a tanfolyamra járó fiatalokat oktatták edzőink.Tanfolyam: Ebben az évben közel 40 új fiatal judóka
lépett szőnyegre edzéseinkenSzabadidősport: Egyesületünkben több sportoló kap lehetőséget szabadidős sporttevékenységre.

Igen Igen Igen

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

30

Fontos sempont, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak is, akik nem versenyzőként szeretnének érvényesülni
sportágunkban.Versenyek: Két Országos Bajnoki cím, 4 ezüstérem, 3 Országos Diákolimpiai Bajnoki cím, 3 Európa Kupa
pontszerző hely és az Ifjúsági EB 5. hely és számos kiemelkedő helyezés mutatta meg munkánk gyümölcsét. Összesen 44
versenyen indult sportolónk és 74 érmet és 24 pontszerző helyezést hoztunk.Versenyek Gyomaendrődön:Két verseny került
megrendezésre a 2011. évben Gyomaendrődön. Az első a Gyomaendrőd Bajnokság volt, ahol a városban sportoló judókák
mérhették össze tudásukat több kategóriában és súlycsoportban.Megrendezésre került a 6. Gyomaendrődi Judo Gála ahol
kiemelkedő ellenfelek ellen léptek szőnyegre a Gyomaendrődi versenyzők. Városunkban érkeztek a 14 mérkőzésre ellenfelek
Kistarcsáról, Kecskemétről, Túrkevéről, Domaszékről és Óbudáról. A gála hangulatú rendezvény volt egyben az egyesület évzáró
programja, hiszen itt kerültek átadásra a 2011. évben elért eredményekért a különböző díjak.Edzőtábor: Az egyesület a 2011. évi
felkészítő edzőtábort szintén a felajánlott holtági nyaraló igénybevételével oldotta meg a költséghatékonyságot figyelemben
tartva. 22 sportoló vett részt az 1 hetes felkészülésen, ami a második félév eredményességét tekintve kifejezetten hasznosnak
bizonyult. Napi három edzéssel és több közösségi programmal töltötték idejüket a táborozó sportolók.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

12.

Körös Kajak Se
Képviseli: Gellai Imre
Pályázat azon.: SPO-012-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

40

Versenyeztetéshez
1300000
1307939
Igen Igen Igen
kapcsolódó leigazolási,
orvosi díjak, utazás,
szállás,étkezés költségei.
Sporteszközök, sportruházat
beszerzése, edzőtáborok,
csapatépítő táborok
lebonyolítása. A termi és
vizes edzések feltételeinek
megteremtése.
Szakmai beszámoló: A Körös Kajak Sportegyesület 2011 – ben összesen húsz versenyen képviseltette magát. Jelen voltunk a
Maraton OB-n Győrben 2011.május 28-29, a síkvizi OB-n Sukorón 2011.július 29-31, a Diákolimpián Szolnokon 2011.júnuis 4-5,
ezen kívül a Heraklész Fizikai Felmérő Bajnokságon Győrben 2011 február 5 és az Eszkimó Indián Játékokon is Sukorón, 2011
július 9-10. Az összes megyei népszerűsítő vagy kupa versenyen részt vettünk: Békésszentandráson 2011.június 18-19, Szarvason
2011.júlus 16-17, Békésen 2011 szeptember 4. Megrendeztük a szokásos évi versenyünket, a Viharsarok kupát, 2011 július 23-24,
mely kajak, kenu és sárkányhajó népszerűsítő verseny is volt egyben, a kajak versenyekre a megye kajakos egyesületei, míg a
sárkányhajó és kenu versenyekre a helyi lakosok, munkahelyi csapatok, iskolák neveztek. Október 2-án pedig az egyesület
vezetősége népszerűsítő sárkányhajó és kajak versenyt szervezett Mezőberényben. Nemzetközi versenyeken is részt vettek versenyzőink: Tótka Sándor azifjúsági VB-n Brandenburgban, Gellai Tamás, Lövei Fanni és Lövei Kitti Lengyelországban az Olimpiai
Reménységek versenyén.A 2010 novemberében elkezdett szárazföldi alapozás 2011 januárjában tovább folytatódott. Két
felkészítő edzővel, három csoportra osztva, hetente két úszó, három futó és erőfejlesztő, valamint 1 tornatermi edzésen

vehettek részt a gyerekek. Az év eleji létszám később, egy jól sikerült júniusi toborzással 40 – 45 főre gyarapodottA tapasztaltabb
sportolók március második felében tudtakcsak vízre szállni, de ezt köve-tően rendszeresen tudtunk evezni. A kisebbek áprilistól,
a kezdők pedig májustól tették vízre a hajóikat. A nyári szünet kezdetéig napi egy (heti hat) komplex vízi és szárazföldi edzés volt,
amit június közepétől, napi két edzésre emeltünk,július 18 – 23. között bonyolódott le Békésen egy formabeállító edzőtábor.
Tótka Sándor a nyár folyamán három hétig az Ifjúsági Világbajnokság felkészítő táborában,vett részt Szolnokon.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

13.

Gyomaendrődi Női
2011-01-01-tól
96
Városunk fiataljainak
1100000
1105280
Kézilabda Sportegyesület
2011-12-31-ig
sportolási, versenyezési
Képviseli: Cs. Nagy Lajos
lehetőség biztosítása,
Pályázat azon.: SPO-013-11
tömegsport, szabadidősport
Szakmai beszámoló: Az egyesület a 2011 évet a Téli kupával kezdte. A tavaszi záráskor a felnőttjeink 4. , az uténpótlásunk 1., a
serdülők 4. helyen végeztek. A nyári szezonban folyamatos edzésekkel és edzőtáborral készült az egyesület az őszi
megmérettetésre. Szeptenbertől az endrődi és a gyomai városrészen új gyermekcsport indult.A fiatalok felkészítését szakmailag
jól képzet nevelők végzik.Az egyesület működése köszönhető Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, önzetlen szülőknek,
támogatóknak, elhivatott szakembereknek.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

14.

Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Képviseli: Kéri Roland
Pályázat azon.: SPO-014-11

2011-01-01-tól
2011-12-31-ig

70

Igen Igen Igen

Egyesületünk működésével
350000
352250
Igen Igen Igen
nagymértékben hozzájárul
Gyomaendrőd
Sportkoncepciójában
megfogalmazott célok
megvalósításához, és a
fenntarthatóság
biztosításához.
Szakmai beszámoló: Az egész sportág legnehezebb felkészítési időszaka a gyermekfutball kora. Ebben a korban vagy sikerül
meghódítani a srácokat (leányokat) helyes szakmai és pedagógiai módszerekkel a sportágunknak, vagy örökre elveszítjük őket.
Szerintünk a gyermeklabdarúgásban a jókedv, a móka alapkövetelmény. Ilyen körülmények között a gyermekek hajlandóak
tanulni, buzgóak az edzésen, összpontosítanak a feladatokra, összességében boldogok. Az alkotó, motiváló légkörben
alkalmazott módszerek siert ígérnek mind a gyermekek, mind az edző és a szülők számára is. Mert a legfontosabb a játéköröm!
Fontosnak tartjuk tehát, hogy a sportágat játékos sportfoglalkozások keretében szerettessük meg a gyerekekkel. Terveink szerint
a labdarúgás népszerűsítése két síkon történhet városunkban:1.
feladatunk – a jelenlegi futballisták összerendezése,

csapattá formálása2. feladatunk - az alulról építkezés, amelyhez a lehetőségek biztosítottak, hiszen egyesületünk több
korcsoport képzésével nevelésével is foglalkozik, így már az óvodás korosztállyal is elkezdtük a munkát. A labdarúgás
edzésjátékainak előnye, hogy szerepe van az érzelmi, akarati és az értelmi tényezőknek is. A versengések fokozzák a
küzdőszellemet, csapatjátékként játszva pedig ezt még növeli a tudat, hogy az egyén közreműködése hozzásegíti csapatát a minél
jobb szerepléshez.A gyerekek oktatásában és nevelésében kiemelkedő helyet foglalnak el az edzésjátékok. A gyermekkori
megalapozás során, amikor a gyerekeket bevezetjük a labdarúgásba, a technikai és taktikai elemek egyszerű játékhelyzetekben,
kapura lövésekben és fejelésekben, valamint egy kapura folyó játékokban oktatjuk. Szeretnénk jó technikai alapot adni a jövő
labdarúgó-nemzedékének, arra is gondolva az oktatás és a begyakorlás során, hogy a gyorsaság nemcsak gyors rajtolást és futást
jelent, hanem a játékhelyzetek gyors és helyes felismerését és megoldását is.
Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

15.

SÁNC RÖPLABDA
SPORTCLUB
Képviseli: BENCSIK MÁRIA
Pályázat azon.: SPO-015-11

2011-09-01-tól
2011-11-07-ig

150

A már hagyományossá vált
80000
88320
Igen Igen Igen
Hármas-Körös Amatőr Női
és Férfi Röplabda Torna
megrendezése a Békés
Megyei Amatőr Röplabda
Bajnokság keretein belül.
Szakmai beszámoló: A 2000. novemberében alapított egyesület 2011-ben is sikeres évet zárt. Ebben az évben a törzstagok újabb,
fiatal generációja is csatlakozott a heti edzésekhez. Az egyesület az előző évekhez hasonlóan több amatőr versenyen vett részt.
Ebben az évben is megrendezésre került a Békés Megyei Amatőr Röplabda Bajnokság, illetve a Dél-Alföldi Strandröplabda
Bajnokság, melyek női és férfi kategóriában zajottak. Ebben az évben is több alkalommal vettünk részt a Szarvasi Röplabdások
Barti Köre által szervezett Fakupa elnevezésű térségi mix tornákon,melyen a szarvasi kistérség településeinek játékosai és
csapatai vesznek részt. Sajnos elég sok játékos sérüléssel szenvedett, e egy kicsit visszább vetette a csapat eredményességét, de
azért értünk el szép helyezéseket ebben az idényben is. Többek között a megyei bajnokság döntőjében az ezüst érmet szereztük
meg Békéscsabán. Az egyesület szervezésében valósult meg a strandröplabda bajnokság kétnapos gyomaendrődi fordulója,
melynek helyszíne újra a Liget Gyógyfürdő volt. Az egyesület szervezésében lezajlott Hármas-Körös Kupa elnevezésű tornát saját
tagdíjból illetve az önkormányzat Sportalapból nyújtott támogatásából tudta megvalósítani.Az ide tornára 7 nő és hat férfi csapat
nevezett. A nőknél a dobogó harmadik fokára Szarvas csapata léphetett, akik 25:23 és 25:13-ra győzték le az ellenfél békéscsabai
Rö-Pi-Pi csapatát. Az aranyéremért a Romániából érkező Timisorara Girls és a békéscsabai Perpetum Mobile küzdött meg,
miután a honi csapat 25:23 és 25:21 arányban győzedelmeskedett. A férfiaknál a hat csapat körmérkőzést játszott, az elsőség az
utolsó meccsen dőlt el, ahol az addigi két veretlen team csapott össze, Szeged és Sarkad DDR. A szegediek győzelmével ért véget
a nap, miután 25:19 és 25:21 pontra múlták felül a sarkadiakat.

Belső ellenőr megállapításai: Rendben.

11. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a sportszervezetek 2011. évi beszámoltatásáról
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (6)
bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek kötelesek a tárgyévet követő év,
január 31. napjáig szakmai tevékenységükről, eredményeikről beszámolni a Képviselő-testületnek.
A sportról szóló 65/2007. (II.22.) Kt. határozata előírja, hogy a sportszervezetek beszámolója egész éves
tevékenységükre terjedjen ki, s az alábbiakat tartalmazza:
·
Egyesületi célok bemutatása,
·
Tagság, taglétszám,
·
Éves költségvetés,
·
Adott évi versenyeken való részvétel és eredmények.
2011. évben önkormányzati támogatásban 15 sportszervezet részesült.
1. Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület Képviselő: Hornokné Lapatinszki Gizella
2. Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület Képviselő: Vaszkán Gábor
3. Bethlen Gábor DSE Képviselő: Sipos Dezső
4. Rumba Táncsport Egyesület Képviselő: Megyeriné Csapó Ildikó
5. Kner Tánc – Sport Egyesület Képviselő: Jenei Éva
6. Gyomaendrődi Judó Klub Képviselő: Garai János
7. Székely Mihály Modellező és Sportklub Képviselő: Blaskó János
8. Körös Kézilabda Club Egyesület Képviseli: Levente György
9. Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub Képviseli: Bótos Zsolt
10. Gyomaendrődi Futball Club Képviseli: Fülöp Zoltán
11. Sánc Röplabda Sportclub Képviseli: Bencsik Mária
12. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület Képviseli: Cs. Nagy Lajos
13. Körös Kajak Sportegyesület Képviseli: Gellai Imre
14. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület Képviseli: Kéri Roland
15. Hun-Boksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete Képviseli: Váradi Zoltán
A sportszervezetek elkészítették beszámolóikat, melyek megtekinthetők 2012. február 10- 2012. február 23-ig
Gyomaendrőd Város honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal Intézmény-felügyeleti Irodájában.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a tájékoztatót a döntési javaslat szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a sportszervezetek 2011. évi beszámoltatásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a 65/2007. (II.22.) Kt. határozatban foglalt szempontokra, 2011.
évben a Sport Alapból önkormányzati támogatásban részesült
1. Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület Képviselő: Hornokné Lapatinszki Gizella
2. Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület Képviselő: Vaszkán Gábor
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bethlen Gábor DSE Képviselő: Sipos Dezső
Rumba Táncsport Egyesület Képviselő: Megyeriné Csapó Ildikó
Kner Tánc – Sport Egyesület Képviselő: Jenei Éva
Gyomaendrődi Judó Klub Képviselő: Garai János
Székely Mihály Modellező és Sportklub Képviselő: Blaskó János
Körös Kézilabda Club Egyesület Képviseli: Levente György
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub Képviseli: Bótos Zsolt
Gyomaendrődi Futball Club Képviseli: Fülöp Zoltán
Sánc Röplabda Sportclub Képviseli: Bencsik Mária
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület Képviseli: Cs. Nagy Lajos
Körös Kajak Sportegyesület Képviseli: Gellai Imre
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület Képviseli: Kéri Roland
Hun-Boksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete Képviseli: Váradi Zoltán.

sportszervezet szakmai beszámolóját elfogadja, a szervezet 2011. évi pályázatának szakmai részét lezárttá
nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Megyeri László aljegyző, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően –
amennyiben az egyes támogatási alapoknál előirányzatot állapított meg - pályázatot kell kiírnia a támogatási
alapokra.
A támogatást szolgáló alapok pályázati kiírásában szereplő összegeket a 2012. évi költségvetési rendelet
előirányzatai tartalmazzák. A bizottsági ülésekre tájékoztató adatokat tudunk közölni. A képviselő-testület 2012.
február 23-án megtartásra kerülő ülésének anyagában közöljük az elfogadott összegeket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló …..../2012. (II….) Önkormányzati
rendelete-tervezet ………... § (……..)-(…………) bekezdése következők rendelkezéseket tartalmazza:
„(………) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 300 E Ft.
(………) A (…….) bekezdésben foglalt előirányzatból a kötött felhasználású támogatások: 90 E Ft
a) Jeles és kitűnő tanulók díjazása 45 E Ft
b) Jó tanulók, jó sportolók díjazása 45 E Ft
(…….) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 210 E Ft.
(……) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.
(……) Az (………) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:3.250 E Ft.
a) Diáksport 1.000 E Ft
b) Gyomai és Endrődi pálya fenntartása
500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
d) Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm. 1.300 E Ft
e) Tartalék
250 E Ft
(…….) A Sport Alap pályázható keretösszege 9.750 E Ft.
(……) A Civil Alap előirányzata 3.200 E Ft.
(……) A (……..) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:1.088 E Ft
a) Városi Képtár működési támogatása 357 E Ft
b) Irodalmi, kult. mű, turiszt. kiadvány támogatása 357 E Ft
(…….) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.386 E Ft.
A pályázati kiírást és a pályázati feltételeket a döntési javaslat tartalmazza. A pályázati kiírásokat Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának honlapján: www.gyomaendrod.hu tesszük közzé.
A Sport Alap elbírálása a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, a Civil Alap és az
Ifjúsági Alap elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköre. A
pályázati eljárás eredményéről a bizottságok a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. április 26-i ülésen tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a 2012. április 26-i testületi ülésen dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
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A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
I. Pályázati kiírás a 2012. évi Sport Alapra
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek,
a 2012. évi Sport Alapból elnyerhető támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és
egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 9.750.000 forintot, azaz kilencmillióhétszázötvenezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2011. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
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nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az
Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Kiadásnem
Dologi kiadások költségei
Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során, a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg
lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt
meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási
szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírást,
a
pályázati
és
bejelentő
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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űrlapokat

elektronikus

úton

letöltheti

a

A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/386-122/124 telefonszámon, valamint az oktatasugy@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv a hiánypótlási határidő
lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2012. április
17-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
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A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2013.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetik a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
II. Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Alapra
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezeteknek,
a 2012. évi Civil Alapból elnyerhető támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezetek
közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a
pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével
a) Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális emlékeinek
gondozását felvállalja,
b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában,
c) Olyan programokat szervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik, növelhetik.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.386.000 forintot, azaz egymillióháromszáznyolcvanhatezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Gyomaendrődön működő, a bíróság által 2011. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi
szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok
megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
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c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terheli költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezeteknek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Kiadásnem
Dologi kiadások költségei
Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg
lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt
meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási
szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
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6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírást,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapokat
elektronikus
úton
letöltheti
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között,
pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/386-122/124 telefonszámon, valamint az oktatasugy@gyomaendrod.hu
e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv a hiánypótlási határidő
lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következi esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012. április
17-i, a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
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11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2013.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetik a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
III. Pályázati kiírás a 2012. évi Ifjúsági Alapra
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezeteknek,
a 2012. évi Ifjúsági Alapból elnyerhető támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil
szervezet vagy magánszemély támogatására, aki az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére olyan
programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz. Felhívjuk a pályázók figyelmét,
hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság
szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél
éve sikerrel alkalmaz.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 210.000 forintot, azaz kétszáztízezer forintot
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oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Gyomaendrődön ifjúsági célú tevékenységet szervező magánszemélyek továbbá itt működő, a bíróság által
2011. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terheli költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
A

Kiadásnem
Dologi kiadások költségei
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg
lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt
meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási
szerződésben
rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírást,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapokat
elektronikus
úton
letöltheti
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között,
pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/386-122/124 telefonszámon, valamint az oktatasugy@gyomaendrod.hu
e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv a hiánypótlási határidő
lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következi esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
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b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012. április
18-i, a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2013.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetik a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette Gyomaendrıd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: pályázat kezelı szervezet), hogy segítse Önnek az Önkormányzat mőködési és szakmai pályázati felhívásaira sikeres pályázatot
benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a
teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendeletében szabályozza az Ifjúsági Alap,
b) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
d) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának fıbb szabályait.
A helyi rendeletek célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén tevékenykedı civil szervezetek pályázati támogatások útján történı támogatásával, mőködésük megerısítésével, a civil szektor fejlıdésének elısegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati idıszakot megelızıen Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyet Gyomaendrıdön ténylegesen mőködnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi rendeletekben nevesített önkormányzati testületi szervek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekbıl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet továbbá egyéb
kapcsolódó jogszabályokat.
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2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetıségét alapvetıen a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál elıirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelı szervezet elıkészítése elızi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhetı dokumentumok, melyek megjelentetésérıl a pályázat kezelı szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenésérıl szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi televízió képújságjában is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történı megjelenését követıen
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelızi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyrıl a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelı szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályamőveket, és ha hiányosságot talál, akkor felszólító levelet kell küldenie a pályázónak. Az értesítés kiküldésétıl számítva 5 munkanapja van
Önnek, hogy ilyen esetben az értesítésben megjelölt hiányosságokat pótolja.
A hiánypótlások feldolgozása után (3 munkanapja van erre is a pályázat
kezelı szervezetnek) érvényességi megállapítást tesz a pályázat kezelı
szervezet, amelyrıl értesítést küld a pályázóknak. A formai ellenırzés
szempontjairól, a hiánypótlás menetérıl az 5. pontban olvashat bıvebben.
Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelı szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy
megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (email) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelı szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményérıl haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt rendeletben megjelölt önkormányzati testületi szerv dönt.
Kiértesítés a támogató döntésérıl, a szerzıdéskötés feltételeirıl:
az Önkormányzat döntésérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályamővét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítı postai küldemény már a szerzıdéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
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Szerzıdéskötés: az értesítı levélben szereplı feltételek teljesítése után
kerül sor a szerzıdéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselıjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere elıfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerzıdéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidıszak letelte után
kell beszámolnia.
Megvalósítás: ez az az idıszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelı szervezet helyszíni ellenırzést tarthat, illetve Önnek szerzıdésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetıen a szerzıdésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésbıl származó támogatás nyerhetı, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelıségérıl a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegő visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír errıl fontos részleteket, amelyhez olvass el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenırzés: a pályázat kezelı szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetıségük van arra, hogy a támogatási idıszak alatt és az elszámolási határidıtıl számított 5 évig ellenırizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított
10 évig a kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az
ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás

3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt jellege,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezı egyéb szervezetek meghatározása,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
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f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhetı költségvetési támogatás mértékének alsó
és felsı határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (elıfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történı folyósítás, visszatérítendı vagy nem visszatérítendı költségvetési támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetısége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményérıl történı
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülı támogatási
szerzıdés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezıen használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerıforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplı kiadástípusokat – összesítı – fısoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fısor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a jármőüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhetı, ha azok a szervezet mőködését, illetve
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létesítı okiratának megfelelı tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
mőködést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkızések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédı egyesület tevékenysége között ez nagy valószínőséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsısorban a célszerinti mőködést támogatják.
A programokat megvalósító (civil, ifjúsági) pályázatok esetében mindig a
pályázati kiírás 1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerzıdés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzık (pályázat kezelı
szervezet, pénzügyi belsı ellenırzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelınek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen mőködési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az elızı pontban leírtak alapján egyszerően kijelenthetı, hogy a mőködési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet mőködését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítı okiratban.
Nem támogatja továbbá a szervezet alapvetı mőködési, igazgatási költségeit, a belsı, külsı kommunikációt, a törvényi megfelelést, adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs célú kiadásokat.
A következı táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzıen elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

Bérleti díj, közüzemi díjak, főtıanyag, közös költség, karbantartási költség

A2

Jármő üzemeltetés költségei

Bérleti díj, üzemanyag, javítás és karbantartás, úthasználati
díj, biztosítás

A3

Egyéb eszközök üzemelteté- Eszközök, berendezések bérleti, kölcsönzési díja, karbantarsének költségei
tás

A4

PR, marketing költségek

A5

Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja,
Humán erıforrás fejlesztésészervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, elıfizenek költségei
tési díjak

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok, nyomdaköltség, katalógus, meghívó

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés,
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személyszállítás, belépık (pl. múzeumi)
A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei

Védıruházat, védıfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

Egyéb anyagok [pl. dekoráció, egészségügyi láda, emléklap,
oklevél, kotta, könyv] szolgáltatások, tagdíjak [hazai tagsági
díjak, külföldi szövetségi tagdíjak, nevezési díjak (területi,
Egyéb beszerzések szolgálta- országos) bajnokságok nevezési díja], egyéb anyagjellegő
tások
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak
szakmai felelısségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások, vállalkozói szerzıdés alkalmi feladatok ellátására,
elıadói díj, versenybírói díj stb.

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetıi díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerzıdéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezetı, karnagy, edzı, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erısítı, számítógép, tornaszınyeg,
mikrofon, kupa, serleg, labda és egyéb sporteszköz, sportfelszerelés, táncruha stb.

C2

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítı önkormányzati rendeletek elıírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselıje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelızıen minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelı szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelő ÁNYKba tölthetı elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történı benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésıbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelő elektronikus őrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidı:
Bejelentés
Civil/Sport/Ifjúsági
pályázatok
elektronikus
(12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegzı dátuma: 2012. március 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati őrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
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intézéséhez

3.4.2 A bejelentı, a pályázati és elszámolási őrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentı őrlap

Az őrlapot kitöltését követıen ki kell nyomtatni, cégszerően aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelı szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidıig. Az őrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az őrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltı program F1-es billentyőjére aktiválható.
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TAMAPALY12 pályázati őrlap

A pályázati őrlap elsı oldalán a pályázó szervezeti és egyéb információs
adatait kell kitölteni.
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A pályázati őrlap második oldalán a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati őrlap harmadik oldalán a jogszabályi megfelelıség, a kizárási
és érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelezı nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történı kizárásra adhat okot.
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A pályázati őrlap negyedik oldala a részletes költségvetés rögzítésére
szolgál. Az önerı összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás nem követeli meg önerı meglétét.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
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TAMAELSZ13 pályázat elszámoló őrlap

Az elszámoló őrlap elsı oldalán a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
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Az elszámoló őrlap második lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bıvíthetı, így összesen 980 számla adatai rögzíthetık. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
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TAMAELSZ13KL elszámoló lap kísérı őrlapja

A kísérı őrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek elsı csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérı lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.

- 16 -

4. Összeférhetetlenség
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelızi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezıkrıl a pályázó szervezet a programőrlapon/pályázati őrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényérıl nyilatkozat formájában értesíteni a kezelı szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselı,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelıszervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje vagy a társadalmi szervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejőleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés elıkészítésben, döntéshozatalban részt vevı személy esetén.
Ezért a pályázati programőrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül valakivel szemben
fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés elıtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a hon-
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lapon történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidıben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelı szervezet érkezteti és formai
ellenırzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
Hiányos megjelölés esetén a Kezelı szervezet hiánypótlásra felszólító levelet küld a pályázónak beadási határidıt követi 3 munkanapon belül a
hiányosságok pontos megjelölésével. A hiánypótlási felhívás kézhezvételétıl számított 5 munkanap (de legkésıbb a felhívás megküldésétıl számított 8 munkanap) áll rendelkezésére Önnek, hogy pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat.
A hiánypótlási eljárásban kizárólag az elektronikus úton történik az ügyintézés.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelı szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minısített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testületi szerv elé
terjeszti bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testületi szerv által hozott döntéseket a kezelı szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követı kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelı szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésrıl.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelı szervezet a döntés jóváhagyását követıen. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetıség.
8. Támogatási szerzıdés
A támogatási döntésrıl szóló értesítı levelek tartalmazzák a szerzıdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerzıdéstervezettel egy idıben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerzıdést és az értesítı
levelet figyelmesen olvassa el.
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Támogatási szerzıdés csak akkor köthetı, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejő elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A támogatás igénybevételére a támogatási szerzıdés keretei között van
lehetıség, a szerzıdés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstıl számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerően” aláírt támogatási szerzıdés eredeti példányait.
b) A kezelı szervezethez történı beadás napján 30 napnál nem régebbi, a
területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági
kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerzıdéskötés idején a szervezet adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselıjének személyében, a
képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintı változásbejegyzés van folyamatban, és a szerzıdéskötés idıpontjában még nem
áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági kivonat,
úgy ezt jelezvén kérjen szerzıdéskötés határidejére vonatkozó módosítást
a pályázat kezelı szervezettıl.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelı
szerv a támogatási szerzıdés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyzı végzés kapcsán fellebbezési lehetıséget
biztosít, melyre nyitva álló idı elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
c) A hivatalos képviselı aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezetı pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerzıdés aláírása:
A támogatási szerzıdést elıször a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplı aláírás képpel megegyezıen. Amennyiben a szervezet cégszerő aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerzıdéseket.
A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek kell a szerzıdést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerzıdés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerzıdés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betőkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellıl. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerzıdést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselı
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vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
esetben a képviselı aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerzıdés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésıbb a támogatási szerzıdésben rögzített idıpontig kezdeményezheti a támogatási szerzıdés módosítását.
A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerzıdésben meghatározott
határidıig van lehetısége. Ez azt jelenti, hogy ebben az idıszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésıbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelı szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha:
- a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy
költségvetése hogyan módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
- a megvalósítás során a pályázat részletes költségvetési terv egyes költségvetési fısorai között a szerzıdésben jóváhagyottakhoz képest valamely fısort 20%-ot meghaladó mértékben kívánja növelni.
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületi szervek
bírálják el, melynek eredményérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerzıdés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerzıdésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD12 jelő elektronikus őrlap kitöltésével és ügyfélkapun történı
beküldésével van lehetıség.
Az
elektronikus
őrlap
letölthetı
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerzıdés módosító őrlap elsı oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító őrlap második lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerzıdés
módosítás a költségvetés szerkezetét is érinti. Pl. ha a fı soroknál az eltérés meghaladná a 20%-ot, vagy feladat megvalósítása marad el.
10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelı szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerzıdés
mindkét fél részérıl történı aláírását követıen a szerzıdésben meghatá- 22 -

rozott idıpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
elızı évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következı évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelı szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenırzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fı szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok elıírásainak megfelelıen kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerzıdés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerzıdésszerő felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenırzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenırzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelı szervezet, illetve a támogatás
jogszerő felhasználásának ellenırzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevıszék) a támogatási idıszak alatt és azt
követıen a támogatás felhasználását az elszámolási határidıtıl számított
5 évig ellenırizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenırzése kétféle módon történik:
a) a támogatási idıszak végétıl számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelı szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testületi szerv által
meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenırzésével.
A következı fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenırzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
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11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló mőködési és a program pályázatok esetén is két részbıl áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthetı a szerzıdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerően, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelıen, a szerzıdésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlıen bizonyítania kell a támogatás szerzıdés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerzıdés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrıd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidık: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerzıdésben megjelölt határidıig, a pályázatban megjelölt támogatási idıszakot követı 30 napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelı szervezethez. A határidıben benyújtott beszámoló
ellenırzése után a kezelı szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidıre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetısége van.
A pénzügyi elszámolás részét képezı pénzügyi bizonylatok fıbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló őrlapon.
A kezelı szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követı 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerő elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidıvel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az elıbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelı szervezet a hiánypótlás beérkezését követıen az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerzıdésszerő teljesítést. Így kell
dönteni illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, ha benyúj-
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tott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a
pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelı szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerzıdés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerzıdésszegést követett el. Ennek esetei például a következık:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követıen
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidıt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerzıdésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követıen a
támogató eláll a támogatási szerzıdéstıl és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszerébıl vagy a támogató
a támogatási szerzıdést felmondja. A szerzıdést megszegı szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelı szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás idıtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv
javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szervnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve
szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve
utasítja el. Az errıl szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott
tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló
visszautasításának indokát is, továbbá számszerősíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelı szervezet útján határidı megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási idıszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.
A szakmai beszámolónak – sportszervezetek esetében - ki kell terjednie
az egyesületi célok, tagság, taglétszám, az éves költségvetés, az adott évi
versenyeken való részvétel továbbá elért eredmények bemutatására is.
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11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerzıdésben megjelölt idıszakban megvalósult gazdasági események
költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését
(kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítı melléklettel együtt
kell benyújtania a TAMAELSZ13 illetve TAMAELSZ13KL jelő elektronikus
őrlapon.
Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény), a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény), valamint a 24/1995. (XI. 22.)
PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelı számviteli bizonylatok és pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok
digitalizált másolatának megküldésével kell megtenni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolt bizonylatok csak formailag megfelelıen és hiánytalanul kitöltötten fogadhatók el. Ezért kérjük, különösen
a számla átvételekor ellenırizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag
megfelel-e a számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak, valamint, hogy számszakilag is megfelelıen legyen kitöltve. Kérjük, hogy az
alábbi adatok meglétét és olvashatóságát feltétlenül ellenırizze átvételkor:
- a számla kibocsátásának kelte és sorszáma;
- a szállító neve, címe és adószáma;
- a vevı neve és címe;
- a teljesítés idıpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának idıpontjától;
- az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - a törvényben alkalmazott VTSZ,
továbbá mennyisége, illetıleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak
jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - a törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı;
- az adó alapja és mértéke (egyszerősített adattartalommal kibocsátott
számla esetén az ellenérték adót is tartalmazó összege, jogszabályban
meghatározott adómértéknek megfeleli százalékérték);
- a számla összesen értéke forintban.
11.3.1 Számlaösszesítı és a számla záradékolása
A TAMAELSZ13 jelő elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány elsı oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelő lapja a számlaösszesítı. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bıvíthetı, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítı soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési idıpontjának megfelelı emelkedı sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
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idıpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követıen záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2012. évi Sport|Civil|Ifjúsági|Környezetvédelmi Alap SPO|CIV|IFJ|KORXXX-12 azonosító számú szerzıdés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelı pályázatoknál értelemszerően kell alkalmazni.

1. ábra

Az 1. ábrán látható minta szerint kell a 11.3 pont második bekezdésében
idézett jogszabályoknak megfelelı számlákat és számviteli bizonylatokat
záradékolni.
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A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítı stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a nyomtatványhoz. A bizonylatok
beszkennelése elıtt azok jobb felsı sarkára írják rá a számlaösszesítı
megfelelı sorszámát.
A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Célszerő lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerőbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretőek sem, a szkennelés során a következı paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminıség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetıség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az elsı részletet a
TAMAELSZ13 alap elszámolás őrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ13KL jelő kísérılapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelı szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenırzés
A helyszíni ellenırzéseket a pályázat kezelı szervezet végzi el. Az ellenırzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenırzést a
mőködési célú támogatások esetében utólagos ellenırzésként, a támogatási idıszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenırzés lefolytatását követıen, a programok esetében közbensı
vagy utólagos ellenırzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerzıdés szerinti megvalósulását követıen - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényérıl a kezelı szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 90. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
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szerzıdések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, viszszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértı.
A kifogást a nemzetgazdasági miniszternek kell küldeni.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétıl, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstıl számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázati azonosítót
b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevı aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok fıszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylı azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerzıdésbıl eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bőnüldözési
vagy bőnmegelızési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbıl, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelızıen
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Tóthné Rojík Edit oktatási elıadó
Telefon: 66-386-122/124-es mellék
e-mail: oktatasugy@gyomaendrod.hu
Az e-őrlapok és ügyfélkapu használatának mőszaki kérdéseiben:
Turna Lajos informatikus
Telefon: 66-386-122/146-os mellék
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Endrődi hídhoz vezető járdán korlát elhelyezés
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011 nyarán az Endrődi Hármas Körös Híd környezetében járdaépítési
beruházást valósított meg.
A beruházás műszaki átadás-átvételt és a közmű-üzemeltetői nyilatkozatok beérkezését követően elindítattuk a
megépült járdaszakaszok forgalomba-helyezési eljárását.
Az engedélyező hatóság 2011. szeptember 22-én helyszíni szemlét folytatott le az elkészült építménynél és az
alábbi hiányosságot észlelték:
„A járda közút felőli padka részén a járdaburkolat és a korlát közötti területen belső korlátot kell elhelyezni,
vagy padkarendezést kell elvégezni 2012. március hó 31-ig.”
Az előírt munkálatok közvetlen oka az, hogy az elkészült járdaszakaszok és a 46. számú főút közötti terület
jelentősen alacsonyabb, mint a megépült járda szintje, ezért az egy esetleges melléfutás esetén igen könnyen
személyi sérülést okozhat.
Az elkészült járda és a 46. számú főút szintbeli eltéréséből adódóan a padkarendezés nem valósítható meg.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft-től, mint korábbi kivitelezőtől kértünk árajánlatot a korlát elhelyezésére. Az általuk adott
ajánlat alapján a 75 m hosszú, 3 soros, a meglévő közúti szalagkorlát tartóoszlopaira rögzített korlát elhelyezésének
bruttó költsége: 715.613 Ft.
Az építménynél jelenleg is tapasztalható balesetveszély elhárítása érdekében az engedélyező hatóság által előírt
munkálatok elvégzése mielőbb célszerű

Döntési javaslat
"Endrődi hídhoz vezető járdán korlát elhelyezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy az Endrődi Hídhoz vezető járda forgalomba-helyezéséhez szükséges korlát kiépítését
támogassa, a beruházáshoz szükséges bruttó 715.613 Ft összeget a járdafelújításra elkülönített költségvetési keret
terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pásztor János utca - Kossuth Lajos utcai kerékpárút
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Marton Dániel Képviselő szóban jelezte a Városüzemeltetési Osztály irányába, hogy a Pásztor János utcai járda
leromlott állapota miatt és a útszakaszon tapasztalható igen nagyszámú kerékpárosra való tekintettel a jövőben
célszerű lehet egy a Fő utat a vasútállomással összekötő egyoldali, gyalog és kerékpárút megterveztetése.
A szóban forgó útszakaszokon igen nagy számú kerékpáros közlekedik melynek okai a következők:
- vasútállomás megközelítése
- piac megközelítése
- munkába járás
- közintézmények megközelítése
A tervezendő kerékpárút paraméterei:
- kezdőpont: Fő út – Pásztor János út kereszteződésében (igazodva a vasúti pálya-rekonstrukció során építendő
aluljáró terveihez)
- végpont: vasútállomáshoz vezető járda végpontja
- szélesség: 3,0 m
- teljes hossz: 980 m
- tervezett burkolat: aszfalt vagy térkő-burkolat
- tervezett közműkiváltás: 1 db földfeletti távközlési kapcsolószekrény, 5 db közvilágítási kandeláber
A tervezendő kerékpárút általunk becsült költsége (35.000 Ft + áfa/fm költséggel számolva): bruttó 45.000.000 Ft
A képviselő úrral történt egyeztetést követően három tervezőtől kértünk árajánlatot az engedélyes tervek
elkészítésére.
A kapott árajánlatok a következők:
Körös Road Kft.: 1.900.000 Ft + Áfa
Transprojekt Kft.: 2.730.000 Ft + Áfa
Kövimet Bt.: 2.100.000 Ft + Áfa
Jelenleg nincs a megfelelő pályázati kiírás azonban a DAOP-3.1.2/A-11 jelű a 2012 év második félévében várható
újból megnyitásra kerülő pályázati felhívásra a Fő út – Hídfő utcai kerékpárút terveivel összekapcsolva benyújtható
lehet.
A pályázat korábbi kiírása alapján az igényelt támogatás minimális összege 50 millió forint, a maximális összeg 300
millió forint.
Egy a két kerékpárutat magába foglaló pályázat a becsült költségek alapján benyújtható lehet egy újból megnyitott
pályázati kiírásra.
A benyújtandó pályázat esetében igen fontos szereppel bír az a tény, hogy a Pásztor J. és Kossuth utcai kerékpárút
szakasszal egy igen nagy lakossági csoport számára biztosíthatunk biztonságos kerékpáros közlekedést.
A tervezendő kerékpárút általunk becsült költsége: bruttó 45.000.000 Ft
A 2011 évi DAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázati kiírás alapján 85-90 %-os finanszírozású.
A 2012. évi költségvetési tervezetben kerékpárút terv készítésére nem lett elkülönítve külön pénzösszeg, ezért a
fentiekben ismertetett terv elkészíttetését más szakfeladat terhére lehet finanszírozni. Továbbá az elkészült tervek
engedélyeztetése során hozzávetőlegesen 50.000 Ft költség keletkezik.

1. döntési javaslat
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"Pásztor János utca - Kossuth Lajos utcai kerékpárút tervezési megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy a Pásztor János utcai és Kossuth L. utcai kerékpárút megterveztetését támogassa, bízza meg a
legalacsonyabb árat ajánló Körös Road Kft-t a tervek elkészítésével.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Forráskijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy az 1.900.000 Ft +Áfa összegű tervezési díjat, valamint az engedélyeztetéshez szükséges 50.000
Ft összeget a ………………….. terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

"Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című projekt
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyomaendrődi belvízrendezés VIII. ütemével kapcsolatban pályázatot nyújtott be Gyomaendrőd Önkormányzata,
Kondoros, Kamut és Kétsoprony településekkel közösen a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” c. projektre. A DARFÜ elbírálta a pályázatunkat, és
támogatja. Az igényelt elszámolható összköltséget 13.576.001,- Ft-tal csökkentették, így csökken az önerő, csökken
a támogatás, de a pályázatban szereplő műszaki tartalmat kell megvalósítani.
A Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülést tartott ezzel kapcsolatban 2012. január 20-án,
melyen azt a döntést hozták a társulási tanács tagjai, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek dönteniük
kell a támogatási szerződés megkötésének jóváhagyásáról, valamint a projekt megvalósítására létrejövő konzorcium
működését szabályozó konzorciumi megállapodás elfogadásáról.
A Tisztelt Képviselő-testületnek a projektre vonatkozó támogatási szerződést 370.114.100,- Ft összköltséggel,
333.102.690,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással szükséges elfogadnia.
A pályázathoz kapcsolódób önerő a 2012. évi költségvetésben a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között meg
lett tervezve.
1. döntési javaslat
"DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy fogadja el a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi
és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projektre vonatkozó támogatási szerződést
370.114.100,- Ft összköltséggel, 333.102.690,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy fogadja el a „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú pályázat,
mint támogatásban részesített projekt megvalósítására létrejövő konzorcium Konzorciumi Együttműködési
Megállapodását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyepmesteri telep üzemeltetése
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalkozó igénybevételével gyepmesteri telepet üzemeltet. Az Önkormányzat
a telep üzemeltetése tárgyában 1995-ben szerződést kötött a Gyomaszolg Kft-vel.
A telepet 2007. évtől kezdődően a 23/2007.(I.25.) Gye. Kt. határozat alapján a Gyomaközszolg Kft. üzemelteti,
amely rendelkezik az e tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel.
Fentiekre, illetve arra való tekintettel, hogy a települési szilárd- és folyékonyhulladék összegyűjtését és szállítását is
a Gyomaközszolg Kft. végzi, javasoljuk a gyepmesteri telep üzemeltetésére is a Gyomaközszolg Kft-vel szerződést
kötni.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdésének kb) pontja alapján nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni, ha az Önkormányzat olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amelynek üzletrészei
kizárólag ezen és más helyi önkormányzat tulajdonában vannak, feltéve, hogy a szerződéskötést követően a
gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a helyi önkormányzatokkal
kötendő szerződések teljesítéséből származik.

Döntési javaslat
"Gyepmesteri telep üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyepmesteri tevékenység végzésével a Gyomaközszolg Kft-t
bízza meg az alábbiak szerint:
Szerződés tervezet
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli:
Várfi András) mint Megrendelő, másrészről a Gyomaközszolg. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2., képviseli: Fekete József) mint Vállalkozó között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozót 2006. június 29. napján a Megrendelő hozta létre a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-ből történő kiválással. A Vállalkozó főtevékenysége a 90.02’ 03 TEÁOR kódszámú
„Hulladékgyűjtés,- kezelés” tevékenység. A Megrendelő a Vállalkozóban 75%-os tulajdoni hányaddal
rendelkezik.
2. A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól Gyomaendrőd Város közigazgatási területén keletkező állati
hulladék összegyűjtését, elszállítását és a gyomaendrődi 02760/2 hrsz. alatt található kb. 8000 m2
alapterületű állati hullatelep kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását 2012. január 01. napjától
határozatlan időre.
3. A Vállalkozó a 2. pont szerinti feladat végrehajtása során a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
követelményeknek megfelelően az állati hullák begyűjtését saját észlelés, vagy bejelentés alapján végzi.
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4. Felek a 2. pont szerinti szolgáltatás ellenértékét 2012. évre 4.800.000.- Ft+ÁFA összegben határozzák meg,
mely összeget a Megrendelő 400.000.-Ft+ÁFA összegű havi részletekben bocsájtja a Vállalkozó
rendelkezésére a Vállalkozó által kiállított számla ellenében. A Vállalkozó a napi karbantartási feladatokat
saját eszközeivel és költségén végzi.
5. Felek megállapodnak, hogy a 4. pont szerinti vállalkozói díj tárgyévet követő évi összegéről a tárgyév
december 15. napjáig állapodnak meg a Vállalkozó javaslata alapján.
6. Felek megállapodnak, hogy az állati hullák eltávolításával és kezelésével kapcsolatos ártalmatlanítási
költségeket évente a Vállalkozó határozza meg. A Vállalkozó erre vonatkozó javaslatát számításokkal
alátámasztva a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig küldi meg a Megrendelőnek, melynek
elfogadásáról a Megrendelő tárgyév november 30. napjáig dönt.
7. Felek rögzítik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Kbt. 9. § (1) bekezdésének kb) pontja szerinti
feltételek fennállnak, így az ügylet nem minősül a Kbt. alkalmazásában szerződésnek.
8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Kbt. és a mindenkor hatályos állati hulladék
gyűjtésére- és kezelésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek a jelen megállapodás elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal minden megegyezőt, kellő
felhatalmazás birtokában, cégszerűen, helybenhagyólag aláírtak.

Gyomaendrőd, 2012.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaközszolg. Kft.

Megrendelő

vállalkozó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a perújítási eljárással kapcsolatban (védelmi övezet per)
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén megbízta Dr. Soós Tibor ügyvédet azzal, hogy a Békés Megyei
Bíróságon 5.P.20.191/2011/3/I. szám alatti perújítási eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Az eljárást a hulladéklerakó telep körüli védelmi övezetben fekvő Gyomaendrőd 0130/14, 0130/21 és 0133/10 hrsz-ú
ingatlanok tulajdonosai indították, mert véleményük szerint a Szegedi Ítélőtábla a kártérítés megfizetésére irányuló
eljárásban jogellenes módon, alacsonyan állapította meg ezen ingatlanok vételárait.
A tárgyalásra 2012.január 11-én került sor a Gyulai Törvényszéken. Perújításra akkor kerülhet sor, ha a perújító fél
olyan tényre,bizonyítékra hivatkozik, melyet a bíróság nem bírált el és elbírálása esetén kedvezőbb határozatot
eredményezett volna a perújító félre. A Törvényszék véleménye szerint a felperesek által hivatkozott tények nem
felelnek meg ezen kritériumoknak, ezért a kérelmet megalapozatlanság miatt első fokon elutasította. A tárgyalásról
készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.
A perújító felperesek fellebbeztek a Törvényszék döntése ellen a Szegedi Ítélőtáblához.
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Gyulai Törvényszék
5. P.20.191/2011/6. szám
Jegyzőkönyv
Készült Szabó Balázsné és társai perújító felpereseknek – Gyomaendrőd Város Önkormányzata és társai
perújított alperesek elleni perújítási eljárásában a Gyulai Törvényszéken (Gyula, Béke sgt. 38.) I. emelet 28.
számú tárgyalóteremben 2012. január hó 11. napján 13 órára kitűzött és 1310 órakor megkezdett tárgyalásról
Jelen vannak:

Dr. Tóth Beáta
Bíró

Felperesekért: dr. Magyar György ügyvéd helyett
dr. Komáromi Viktória ügyvéd továbbá az I., III.,
IV., V. rendű felperesek személyesen
Alperesekért: dr. Soós Tibor ügyvéd az
5.P.20.191/2011/6/A/1. szám alatt csatolt
meghatalmazással, továbbá dr. Tímár Andrea
ügyintéző az I. rendű alperes képviseletében

A tárgyalás megnyitása után a bíró megállapítja, hogy a megidézettek megjelentek.
Tájékoztatja a feleket, hogy a tárgyalás anyagát hangfelvétellel rögzíti, az írásbafoglalt jegyzőkönyv 8 munkanap
elteltével a kezelőirodán megtekinthető.
Ismerteti a Szegedi Ítélőtábla Pfv.II.20483/2010/6. számú ítéletét, továbbá a perújítási kérelmet és mellékleteit, a
2-5. sorszámú utóiratokat.
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy elsődlegesen a perújítási kérelem megengedhetősége tárgyában kíván
tárgyalni.
Perújító felperes: a perújítási kérelmet az írásbelivel egyezően fenntartjuk. Kérjük, hogy a törvényszék az
újabban beszerzett, Kollár Lászlótól származó igazságügyi szakvéleményeket tegye a bizonyítási eljárás
anyagává, és ezek alapján engedje meg a perújítást. Ez a szakértői vélemény alkalmas arra, hogy annak
figyelembe vételével a bíróság a felperesekre kedvezőbb határozatot hozzon, tekintettel arra, hogy a benne foglalt
forgalmi értékek lényegesen magasabbak, mint abban a szakvéleményben, amely a jogerős ítélet alapját képezi.
Ez alapján vonható le olyan következtetés, amely miatt az ítéletben a vételárat magasabb összegben kell
megállapítani.
A szakértői vélemény érdemével kapcsolatosan rámutatunk, hogy annak szakmai megalapozottsága illetőleg a
Malatyinszki Mihály szakértői véleményére tett szakmai észrevételek alátámasztják, hogy a megfelelő és
törvényes alappal rendelkező szakértői vélemény alkalmas arra, hogy a perújítási kérelem alapjául szolgáljon,
amely alapján a perújítás megengedhető. A perújítási kérelmet a Pp. 260.§ (1) bekezdés a) pontjára alapítjuk,
jelesül, hogy olyan tényre illetőleg bizonyítékra hivatkozunk, amely elbírálás esetén reánk kedvezőbb határozatot
eredményez.
Ami az alperes írásbeli ellenkérelmét illeti, arra a következő észrevételeket teszem:

„Záradék:
Amennyiben a jegyzőkönyv elektronikus úton továbbításra kerül, úgy ez nem minősül hivatalos
másolatnak és nem fűződik hozzá semmilyen jogkövetkezmény.”
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Megállapítható, hogy Malatyinszki Mihály igazságügyi szakértő szakvéleményében foglalt adatokat és
számokat használja az ítélet, és jóllehet, valóban felsorolta az ítélet a további bizonyítékokat is, azonban ez
önmagában nem jelenti azt, hogy azokat a bizonyítékokat helyükön értékelte is a Malatyinszki-féle szakvélemény
mellett. Az általunk megbízott szakértő nem a másik szakértő munkáját kritizálja, és az általa beszerzett adatokat
azért használja fel, mert más szakértői módszerrel, ugyanezen adatok felhasználása mellett más eredményhez
lehetett eljutni. Ez a megállapítás pedig nyilvánvalóan az ítéletet is érinti, ezért nem értünk egyet az alpereseknek
azzal a megállapításával, hogy a perújítási kérelem ne az ítélettel, hanem a Malatyinszki-féle szakértői
véleménnyel foglalkozna.
A perújítási kérelem kiegészítésében utaltunk arra, hogy az I-II. rendű perújító felperesek 0130/14 helyrajzi számú
ingatlanának forgalmi értéke eleve értékcsökkenéssel került meghatározásra, és ezt emelte át a szakvéleményből a
jogerős ítélet is, mint vételárat, ami az I-II. rendű perújító felperesek oldalán kétszeres értékelést jelent. Az, hogy
az I-II. rendű perújító felperesekre terhelték a kialakult értékcsökkenést és az őket megillető vételárat, ennek a
figyelembe vételével állapították meg, ugyancsak megkérdőjelezi az ítélőtábla által hozott ítélet törvényességét, és
ezt csupán ennek a szakvéleménynek a felhasználásával tudjuk orvosolni.
Kérem, hogy a bíróság tegye lehetővé, hogy a perújítási kérelem érdemét illetően a határidőben nyilatkozhassak a
perújított alperesek írásbeli ellenkérelmére azzal, hogy Kollár László szakértő részére is lehetővé válik ily módon,
hogy érdemi észrevételeit a szakértői véleményével kapcsolatos érdemi alperesi fejtegetésekre megtehesse.
Perújító alperesek: adott esetben fennáll a Pp. 260.§ (2) bekezdése jelesül, hogy érdemi kérdésekre vonatkozóan
is lehet nyilatkozni illetőleg tárgyalni. Ugyanis a megengedhetőség kérdésében való állásfoglalás is bizonyos
mértékig bizonyítást igényelhet. Ezzel együtt is a következőkre kívánok rámutatni:
Nyilvánvaló számszaki tévedésekre a felperesek nem adtak magyarázatot. Az ellenkérelem IV. fejezetében az
értékelés kapcsán tett nyilatkozatomat változatlanul fenntartom.
A Malatyinszki-féle szakvéleményt a bíróság vizsgálta és a jogerős ítélet végül is a tiszta értéket fogadta el, ezért
a felperesek tévesen hivatkoznak arra, az elsőfokú ítéletbe mintegy véletlenül bekerült hivatkozásra, amely
ténylegesen magát az ítéletet nem befolyásolta.
A megengedhetőség körében utalok arra is, hogy a felperesek tévesen állítják azt, hogy ne vette volna figyelembe
a többi bizonyítékot a jogerős ítélet. Éppen hogy az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontjával szemben a
szerződés létrehozása során a Lakatos Gyula által meghatározottakat fogadta el, s nem pedig a Malatyinszki-féle
szakvéleményben foglaltakat.
A megengedhetőség kapcsán kívánok rámutatni arra is, ha adott esetben ez az eljárás is olyan eredménnyel
zárulna, amit a felperesek számukra kedvezőtlennek ítélnek, akkor mikor lehet vége ennek az eljárásnak. A
jogerős ítélet után újabb szakvéleményt szereznének be a felperesek és arra alapítva újabb perújítási kérelmet
terjesztenének elő. Törvényes érdeke mindegyik félnek az eljárás mielőbbi befejezése, különös tekintettel az
időmúlásra, hiszen az nem kérdés, hogy mivel 2005. április 1-jétől van működési engedélye a perbeli
hulladéklerakónak, az értékcsökkenés megállapításával kapcsolatos, illetőleg a vételárral kapcsolatos kérdéseknek
2005. március 31-i állapotra kell szólniuk, márpedig ahogy az idő múlik, úgy egyre kisebb a valószínűsége annak,
hogy összehasonlító értékadatokat lehet beszerezni.
A Kollár-féle szakértői véleményt annyiban mindenféleképpen korrektnek tartjuk, hogy – az említettek is
tekintettel – felhasználta a Malatyinszki-féle szakértői véleményt. Azonban arra nem tért ki, hogy szerinte
Malatyinszki miben tévedett. Az új szakvélemény véleményünk szerint abban az esetben jelenthetne bizonyítékot,
ha új adatokon alapulna, új megállapításokat tartalmazna. Az alapul fekvő adatok azonban azonosak, a vizsgálat
tárgya is azonos.
A Kollár-féle szakértői vélemény hivatkozik ugyan a 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletre, amely a hitelbiztosítéki
érték-megállapításra szolgál, a benne foglalt ingatlanforgalmi szakértői módszert általánosan követik a szakértők,
azonban ténylegesen eltér a hozamszámítás során az ott foglaltaktól, amivel alapvető problémánk van.
A bíróság felhívja a perújító alperesek figyelmét, hogy elsősorban a megengedhetőség kérdésében nyilatkozzanak.
Perújító alperesek: abban az esetben, ha a megengedhetőség tárgyában a bíróság a perújítási kérelem
megengedése mellett dönt, akkor kérem, hogy már a jelen tárgyaláson érdemben folytassa le a tárgyalást, és a
Záradék:
Amennyiben a jegyzőkönyv elektronikus úton továbbításra kerül, úgy ez nem minősül hivatalos másolatnak és nem
fűződik hozzá semmilyen jogkövetkezmény.
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perújítási kérelem érdemi
vonatkozóan megteszem.

elbírálását,

amelynek keretében a további nyilatkozataimat az érdemre

Perújított felperesek: külön okiratban írt bírálatot Kollár szakértő mind a Csendes, mind a Malatyinszki-féle
szakértői véleményre, amelyet még a jelen eljárásban nem csatoltunk. Ez a három, sűrűn teleírt oldal a szakértői
véleményeket terhelő szakmai hibákról szól. Így mindjárt az első megállapítása az, hogy nincs feltüntetve a
szakértői vélemény fordulónapja, ami alapjaiban megkérdőjelezi a szakértői megállapítások megalapozottságát.
Ennek ellenére fogadták el az eljárt bíróságok ezeket a szakvéleményeket. Kollár Lászlónak ezt a bírálatát,
amelyet okiratba foglalt, szükség esetén csatolom.
Pontosítani kívánom továbbá Lakatos Gyula szakértői minőségét, őt a bíróság környezetvédelmi szakértőként
rendelte ki és ekként járt el, s nem pedig mint ingatlanforgalmi szakértő.
A jogi képviselő áfa fizetésére kötelezett.
Perújító alperesek: a perújítás alapját egy teljes egészében új szakértői anyag képezi, amelynek nem volt része a
felperes által most hivatkozott szakértőtől származó okirat. Aggályosnak tartom, hogy amikor keresetváltoztatást
sem lehet előterjeszteni a perújítási eljárásban, előkerüljön egy olyan szakvélemény, amelyet meg sem
ismerhettünk sem mi, sem a bíróság, ezért ezt mellőzni kérem.
Érdemi tárgyalás esetén nyilván az alpereseknek is lesz módjuk ezzel kapcsolatosan nyilatkozni, illetőleg szükség
esetén a szakértői véleményeket összevetni.
Lakatos Gyula szakvéleménye a környezetvédelmi szakismerete okán volt döntő az alapeljárásban, hiszen az ő
szakértői véleménye alapján döntött úgy az ítélőtábla, hogy a légszennyezettség következtében a kártalanítás
önmagában nem alkalmas arra, hogy a felperesek kárát kompenzálja, és ezért történt az adásvételi szerződések
létrehozása.
Ezt követően a törvényszék szünetet rendel el, majd a tárgyalást 1415 órakor folytatja.
Ezt követően a törvényszék kihirdette a következő
végzést:
A törvényszék a perújított felperesek perújítási kérelmét, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasítja.
Kötelezi az I-II. rendű perújító felpereseket egyetemlegesen, hogy 300 000 (háromszázezer) forintot, a III. rendű
perújító felperest, hogy 100 000 (százezer) forintot, a IV-V. rendű felpereseket, hogy 100 000 (százezer) forintot
perköltségként fizessenek meg a perújított alpereseknek együttesen, 15 napon belül.
Feljogosítja az I-II. rendű perújító felpereseket, hogy 900 000 (kilencszázezer), a III. rendű perújító felperest,
hogy 374 280 (háromszázhetvennégyezer-kettőszáznyolcvan), a IV-V. rendű perújító felpereseket, hogy 345 600
(háromszáznegyvenötezer-hatszáz) forint illetéket az állami adóhatóságtól visszaigényelhessenek.
A végzés ellen a kihirdetésétől számított 15 napon belül a Szegedi Ítélőtáblához címzett, a Gyulai Törvényszéknél
3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás:
A Békés Megyei Bíróság 12.P.20.009/2008/64. számú ítéletével kötelezte az alpereseket, mint
egyetemleges kötelezetteket, hogy az I. és a II. rendű felperesek javára a 013014 helyrajzi számú ingatlan
tekintetében személyenként 4 942 500 forintot, a 0133/17 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az I. rendű
felperesnek 384 211 forintot, a II. rendű felperesnek 395 000 forintot, a III. rendű felperesnek a 0133/10 helyrajzi
számú ingatlan tekintetében 1018 forintot, a 0133/18 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 2 790 000, a 0133/19
helyrajzi számú ingatlan kártalanításaként 75 000 forintot, a IV. és V. rendű felpereseknek a 0130/21 helyrajzi
számú ingatlan vonatkozásában személyenként 780 000 forintot kártalanítás jogcímén fizessenek meg.
Záradék:
Amennyiben a jegyzőkönyv elektronikus úton továbbításra kerül, úgy ez nem minősül hivatalos másolatnak és nem
fűződik hozzá semmilyen jogkövetkezmény.
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A Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú, 2011. január 12.-én kelt ítéletével az elsőfokú ítéletet
részben és akként megváltoztatta, hogy az I. és II. rendű felperesek valamint az I-IX. rendű alperesek között a
Gyomaendrőd 0130/14 helyrajzi számú, a III. rendű és az I-IX. rendű alperesek között a Gyomaendrőd 0133/10
helyrajzi számú, a IV. és V. rendű felperesek valamint az I-IX. rendű alperesek között a Gyomaendrőd, 0130/21
helyrajzi számú ingatlanokra adásvételi szerződést hozott létre akként, hogy az I-II. rendű felperesek a 0130/14
számú ingatlanokat eladják összesen 32 950 000 forintért az I-IX. rendű alpereseknek, akik az ítéletben
meghatározott tulajdoni hányadokat szerzik meg. A III. rendű alperes, mint eladó, a Gyomaendrőd 0133/10
helyrajzi számú ingatlant eladja a I-IX. rendű alpereseknek, mint vevőknek összesen 5 090 000 forint vételárért,
akik az ítéletben pontosan meghatározott tulajdoni hányadon szerzik meg annak tulajdonjogát. A IV-V. rendű
felperesek a gyomaendrődi 0130/21 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokat eladják az I-IX. rendű alpereseknek
9 440 000 forintért, akik az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint szerezték meg. A Szegedi Ítélőtábla
rendelkezett a vételárnak az egyes alpereseket terhelő megfizetéséről is.
A másodfokú ítéletet a felperesek jogi képviselője részére 2011. február 24-én kézbesítették.
2011. augusztus 25-én az I-V. rendű felperesek perújítási kérelmet terjesztettek elő, amelyhez csatolták dr.
Kollár László megbízott építész szakértő szakvéleményeit. A szakvélemény 2011. július 20.-án készült, az
értékbecslés fordulónapját a szakértő 2005. március 31. napjában határozta meg. A felperesek – hiánypótlást
követően – a perújítási kérelemben kérték, hogy a bíróság a jogerős ítéletnek az I-V. rendű perújító felperesekre és
a Gyomaendrőd külterület 0130/14., 0133/10 és 0130/21 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó részét helyezze
hatályon kívül és hozzon új ítéletet, amelyben az ingatlanaikra meghatározott vételárat a kereseti kérelmüknek
megfelelően kérték megállapítani. Kérték az alperesek perköltség megfizetésére kötelezését is.
A perújítási kérelemben előadták, hogy az alapeljárásban az ingatlanok forgalmi értéke illetőleg az
értékcsökkenés mértéke meghatározása végett a bíróság Malatyinszki Mihály szakértőt rendelte ki. A szakértői
vélemény jelentős hiányosságokat és ellentmondásokat tartalmazott, amelyeket már az alapeljárásban vitattak.
Arra számítottak, hogy az eljáró bíróság az eset összes körülményeit figyelembe veszi, és kompetenciakörébe
vonja a perbe bevezetett magánszakértői véleményben foglaltakat, és a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékokat is.
Ezzel szemben a bíróság mechanikusan a bizonyítékok mérlegre tétele nélkül fogadta el a szakértői értékmegállapításokat, és mérlegelés nélkül alapozta rá a sérelmes jogerős ítéletet, ezzel megalapozatlanul elfogadva
Malatyinszki Mihály szakértő értékmeghatározását. Sérelmezték, hogy a Szegedi Ítélőtábla ítéletének
indokolásában kifejezetten utalt is arra, hogy az adásvételi szerződésekben Malatyinszki Mihály forgalmi értékmeghatározását vette alapul, és észrevételeiket valamint Csendes Ferenc szakértő által megállapított értékeket
nem vette figyelembe. A másodfokú bíróság a vételárat értékcsökkentetten 32 950 000 forintban határozta meg,
nem adva indokát annak, hogy miért a felperesekre terhelhető a hulladéklerakó létesítése miatt bekövetkezett
értékcsökkenés. Ekként az alperesek oldalán kettős előny jelentkezik, és saját felróható magatartásukra hivatkozva
juthatnak előnyhöz, jóllehet a kb. 20 millió forintos értékcsökkenés bekövetkezte egyedül az alperesek
magatartására vezethető vissza. A perújítási kérelem legfőbb indoka és célja, hogy az új eljárásban kerüljön sor
arra az elengedhetetlen korrekcióra, amely az ingatlanok valós értékmeghatározásánál nélkülözhetetlen,
figyelemmel arra, hogy az alapeljárásban hozott jogerős ítéletben a vételárak meghatározása jogellenesen,
túlzottan alacsony mértékben történt. Ezzel csak a jogerős ítéletben szembesültek, ezért az alapeljárásban
önhibájukon kívül nem volt lehetőségük felkérni dr. Kollár László szakértőt, aki az ingatlanok forgalmi értékét
meghatározta. Erre a bizonyítékra alapították a perújítási kérelmüket, mint olyanra, amelyet a bíróság a perben
nem bírált el feltéve, hogy az elbírálás esetén reájuk kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna.
Az alperesek a perújítási kérelem elutasítását kérték. Vitatták azt, hogy az elsőfokú bíróság kirekesztette
volna a bizonyítékok köréből Csendes Ferenc magánszakértői véleményét. Ezzel szemben az elsőfokú bíróság az
ítéletben a mérlegelés tárgyává tette és értékelte ezt a szakértői véleményt, hasonlóan Lakatos Gyula
környezetvédelmi szakértő véleményét, a Környezetvédelmi Minisztérium állásfoglalását és a felperesek
nyilatkozatát is. Ugyanezek a megállapítások tehetők az ítélőtábla jogerős ítéletével összefüggésben is, azzal a
megjegyzéssel, hogy dr. Lakatos Gyula környezetvédelmi szakértő véleményének tulajdonított nagyobb bizonyító
erőt az ítélőtábla, és a döntését a bizonyítékok összességének felülmérlegelésével hozta meg. A jogerős ítélet
alapjául szolgáló bizonyítási eljárás kellően részletes volt, és a bíróságok a feleket a bizonyítási indítványaik
Záradék:
Amennyiben a jegyzőkönyv elektronikus úton továbbításra kerül, úgy ez nem minősül hivatalos másolatnak és nem
fűződik hozzá semmilyen jogkövetkezmény.
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előterjesztésében nem korlátozták, sőt, ösztönözték is. Az alperes vitatta dr. Kollár László szakértői
véleményeit és azok megalapozottságát azzal, hogy azokban semmilyen olyan új tény vagy körülmény nincs,
amely alapján a bíróság a felperesekre nézve kedvezőbb határozatot hozhatna.
A felperesek kizárólag Malatyinszki Mihály szakértő szakvéleményét támadják, jóllehet a jogerős ítélet a
bizonyítékok összessége alapján jutott az ítéletben meghatározott következtetésre. Dr. Kollár László szakértői
véleménye nem az ítélet alapjául szolgáló bizonyítékokkal foglalkozik, hanem kizárólag Malatyinszki Mihály
munkáját kritizálja. Vitatták a dr. Kollár László által alkalmazott szakértői módszer helyességét valamint a
szakértő egyes megállapításait is.
A perújítási kérelem alaptalan.
A Pp. 260.§ (1) bekezdése szerint a jogerős ítélet ellen perújításnak van helye, ha a fél oly tényre vagy
bizonyítékra illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben
nem bírált el feltéve, hogy az az elbírálás esetén reá kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna.
A Pp. 260.§ (1) bekezdése szerint a bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a perújításnak a 206-262.§-aiban
meghatározott előfeltételei fennállnak-e. A megengedhetőség körében, a 260.§ (1) bekezdésének a) pontjával
kapcsolatban azt kell elbírálni, hogy a perújító fél által a perújítás alapjául felhozottak valóságok bizonyítása
esetében alkalmasak lehetnek-e arra, hogy a bíróság a perújító félre kedvezőbb határozatot hozzon. A bíróság a
tárgyaláson a perújítás érdemében tárgyalhat és határozhat, ha azonban célszerűnek látszik, a perújítás
megengedhetősége kérdésében külön tárgyal és végzéssel határoz. A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy ha a
bíróság a perújítást megengedhetőnek találja, az érdemi tárgyalást kitűzi illetőleg a tárgyalást érdemben folytatja,
ellenkező esetben pedig a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasítja.
Az adott esetben megállapítható, hogy valójában nem olyan bizonyítékra hivatkoznak a perújító felperesek,
amelyet az alapeljárásban eljárt bíróságok nem bíráltak el, s amely elbírálás esetén kedvezőbb határozatot
eredményezhetett volna rájuk nézve. Olyan bizonyítékot ugyanis, amely az alapeljárás lefolytatása idején még
nem is létezett, hanem amely az után keletkezett, a bíróság szerint nem lehet perújítási oknak tekinteni. A perújító
felperesek azt követően bízták meg dr. Kollár Lászlót a szakértői vélemény előterjesztésével, hogy a perben
felvett bizonyítok mérlegelése általuk kedvezőtlennek ítélt eredménnyel zárult. Nem arról van szó tehát, hogy egy
meglévő olyan bizonyítékot ne vett volna figyelembe az alapeljárásban eljárt bíróság, amelyről a felperesek nem
tudtak és ekként azt hibájukon kívül nem tudták a bíróság elé terjeszteni. A jogerős ítéletet követően a fél által
beszerzett olyan szakértői vélemény, amely gyakorlatilag az alapeljárásban rögzítettek új átmérlegelésén alapul,
perújítás alapját nem képezheti.
Az ellentétes álláspont oda vezetne, hogy a jogerős ítélettel szemben újra meg újra jogorvoslati lehetőségek
nyílnának, ha a felek az ítéletet sérelmezve, annak ismeretében döntenének úgy, hogy további, az álláspontjukat
alátámasztó bizonyítékot szereznek be. Ez ellentétes azzal az elvvel, hogy a bíróságok a jogvitáról véglegesen
döntenek, valamint a perújítás, mint perorvoslat rendkívüli voltával is.
Kiemeli továbbá a bíróság, hogy a perújítási eljárásban nincs lehetőség az alapeljárásban hozott ítélet
alapjául szolgáló bizonyítékok felülmérlegelésére, sem pedig az esetleges téves jogalkalmazás
következményeinek a kiküszöbölésére, mert kizárólag azt jogosult a bíróság vizsgálni a perújítási eljárásban, hogy
a perújító fél által felhozott új tény vagy új bizonyíték elbírálása esetén eredményezhetett volna-e kedvezőbb
határozatot a perújító félre.
A részletezettek alapján a bíróság a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant, a Pp. 266.§
(2) bekezdése alapján elutasította.

Záradék:
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Ennek következtében az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57.§ (1) bekezdése a) pontja alapján
illetékmentes, ezért a perújító felpereseket feljogosította a lerótt eljárási illeték visszaigénylésére.
A perújított alperes javára fizetendő perköltségek összegét annak figyelembe vételével állapította meg a
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (6) bekezdése alapján, hogy a perújítási kérelem érdemi tárgyalására nem
került sor.
Felek e g y e z ő e n : jegyzőkönyv másolatot kérünk a megadott e-mail címekre.
Jegyzőkönyv lezárva 1430 órakor
Dr. Tóth Beáta s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül:
bírósági ügyintéző

Záradék:
Amennyiben a jegyzőkönyv elektronikus úton továbbításra kerül, úgy ez nem minősül hivatalos másolatnak és nem
fűződik hozzá semmilyen jogkövetkezmény.
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ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2012. évi pályázati lehetőségek
Kazár Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.

Márjalaki József s.k.
A Bizottság Elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évben eddig megjelent pályázati lehetőségeket az alábbi táblázat tartalmazza:
Fejlesztendő
Támogató
Igényelhető Támogatás
Sz. Pályázat címe, kódja
Pályázó
intézmény /
szervezet
támogatás
mértéke
terület
Nevelési
Min. 20 millió
intézmények
Százszorszép Nemzeti Fejlesztési
1.
Önkormányzat
Ft – max.
95 %
fejlesztése
Óvoda
Ügynökség
200 millió Ft
DAOP-4.2.1-11
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, melyek keretében a beruházással
érintett feladat ellátási helyeken, minimum egy új csoportszobával történő (20 fő befogadására alkalmas) óvodai
férőhelybővítés valósul meg. Támogatható a korszerű óvodai feladat ellátási helyek kialakítása érdekében
szükséges infrastrukturális fejlesztés, meglévő feladat ellátási helyek, vagy funkció nélküli épületek/épületrészek
akadálymentes felújítása, modernizációja, átalakítása. Támogatható továbbá a nevelési intézmény
férőhelybővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházás energiatakarékossá tétele, tornaszoba, játszóudvar
kialakítása, tanulók és pedagógusok által használatos szakmai eszközök beszerzése. Kötelezően előírt feltétel az
akadálymentesítés. Benyújtási határidő: 2012. április 2.
Önkormányzat,
Kiemelt turisztikai
Min. 500
Egyesület,
termék- és attrakció
Nemzeti Fejlesztési millió Ft – Önkormányzat
2.
Alapítvány, Egyház,
fejlesztés
Ügynökség
Max. 1
esetén 95%
Nonprofit gazdasági
DAOP-2.1.1/G-11
milliárd Ft
társaság,.
A felhívás kiemelt céljai: innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termék, illetve a
régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi jelentőségű turisztikai
vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. Támogatható tevékenységek: - nemzetközi
vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, világörökségi kulturális helyszínek turisztikai
fejlesztése; - Vallási turizmus fejlesztése; - Egészségturizmus fejlesztése; - Nemzetközi, vagy országos vonzerővel
rendelkező, hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok
infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása; - Aktív ökoturizmus: kerékpárturizmus, aktívturisztika fejlesztések.
Benyújtási időszak: - kétszakaszos bírálat 1. szakaszára 2012. február 29. Egyszakaszos bírálatra 2012.
november 30.
Katona József
Épületenergetikai
Művelődési
Min 1 millió
fejlesztések és
Központ /
Nemzeti Fejlesztési Ft – Max.
3.
közvilágítás
Önkormányzat
Endrődi
85 %
Ügynökség
250 millió
korszerűsítése
Közösségi Ház /
Ft.
KEOP-5.3.0
Százszorszép
óvoda
A pályázat keretében energiahatékonyság javítására (szigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere, hűtési és melegvíz,
valamint világítási rendszerek modernizációja), valamint megújuló energiafelhasználás fokozására (napkollektorok
alkalmazása, geotermikus energia hasznosítása, stb) nyerhető vissza nem térítendő támogatás. Benyújtási
időszak: 2012. március 31 – december 31.
Katona József
Energiatermelés,
Művelődési
helyi hő- és hűtési
Központ /
energiaigény
Nemzeti Fejlesztési 1milló Ft- 1
4.
Önkormányzat
Endrődi
85%
47

kielégítése megújuló
energiaforrásokból
KEOP-4.2.0

Ügynökség
milliárd Ft
Közösségi Ház /
Százszorszép
óvoda
A pályázat keretében a fűtési és meleg víz energiaigény részbeni vagy teljes megújuló energiaforrásból történő
fedezésére, a villamos energia termelés napelemmel történő megvalósítására, valamint megújuló energiaforrások
használatának fokozására vissza nem térítendő támogatás nyerhető. Benyújtási időszak: 2012. március 31 –
december 31.
Megújuló energia
Katona József
alapú
Művelődési
villamosenergia-,
Központ /
Min. 1 millió
kapcsolt hő és
Nemzeti Fejlesztési
5.
Önkormányzat
Endrődi
Ft – max. 1
85%
villamosenergia,
Ügynökség
Közösségi Ház /
milliárd Ft
valamint biometán
Százszorszép
termelés
óvoda
KEOP-4.4.0
A pályázat keretében napenergia alapú villamosenergia termelés, biomassza-felhasználás, vízenergia hasznosítás,
biogáz termelés és geotermikus- és szélenergia hasznosítás célokra lehet támogatást nyerni. Benyújtási határidő:
2012. március 30 - december 31.
Közművelődési –
Közgyűjteményi
Min. 5 millió
„Építő közösségek”
Nemzeti Fejlesztési
6.
Önkormányzat
és Turisztikai
Ft – max. 30
100%
TÁMOP-3.2.3/A-11/1
Ügynökség
Szolgáltató
millió Ft
Intézmény
A pályázat segítségével az Intézmény oktatási tevékenységét lehet megerősíteni és bekapcsolni a kreatív iparral
foglalkozó képzésbe. A pályázatban a kreatív iparral kapcsolatos két kompetenciának beépítését vállalná az
intézmény: építészet: épített környezetre koncentráló helytörténeti, földrajzi, rajz- vagy művészeti foglalkozás,
valamint ezekhez kapcsolódó településmarketing ismeretek átadása. Kézművesség: ismeretátadás kézműves
tevékenységekhez: élelmiszer, fa, bőr, egyéb növényi és állati alapanyag feldolgozás, fém, agyag, kő, üveg
megmunkálása, egyéb népi mesterségek. Benyújtási határidő: 2012. március 14.
A lakosság
Sportegyesület,
egészségfejlesztését sportszövetség,;
szolgáló fizikai
- Egyéb egyesület;
aktivitás
- Egyéb alapítvány;
szakmai támogatása
- Nonprofit kft;
Nemzeti Fejlesztési Max. 400
7.
100%
és a szabadidő- Nonprofit
Ügynökség
millió Ft
sportolói
részvénytársaság ;
közösségek
- Önkormányzat
bővítése
együttműködő
TÁMOP-6.1.2/11/2
partnerként
Jelen pályázati kiírás célja, hogy a közösségi célkitűzésekhez illeszkedő módszertani megalapozást tartalmazó
tematikus program kereteit biztosítsa, és annak (rész)eredményeit felhasználva támogassa olyan
rendezvénysorozatok/sportbörzék szervezését, amelyek - ösztönzik valamennyi célcsoport életmódformálását,
fizikai aktivitását, ráirányítva a figyelmet a sport, a testmozgás jótékony hatásaira - bővítik a szülők, pedagógusok,
szakemberek fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteit. Mindezt a sport- és egészségtudományos,
sportmenedzsment és egyéb sport- és testnevelés szakpedagógiai ismeretek egyidejű átadásával, korszerű,
innovatív eszközök alkalmazásával, közérthetően együtt teszik meg.
A program kiemelt célja továbbá, hogy a célcsoport minél szélesebb rétege számára átadja azokat a korszerű
sportszervezési és -menedzsment típusú ismereteket, jó gyakorlatokat, melyek aktív sportolói közösségek
kialakulásához vezethetnek. Cél, hogy a projektek mérhető módon és strukturáltan irányítva ösztönözzék a
lakosság - különösen a gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály fizikai aktivitását, segítsék a minőségi
sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférést, és sportolók, szakemberek, sportszolgáltatók
közötti tudatos információ és tapasztalatcserét, a szemléletformálást. Benyújtási időszak: 2012. okt. 01 – okt. 31.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Döntési javaslat
"2012. évi pályázati lehetőségek"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
48

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága 2012. I. félévében az alábbi pályázati kiírásokra javasolja pályázat benyújtását a Képviselő-testület
számára:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet módosítása
Csényi István
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az új önkormányzati valamint nemzeti vagyontörvények 2012. év eleji hatálybalépése miatt a helyi
önkormányzatoknak át kell tekinteniük a vagyonukra vonatkozó szabályozást, továbbá, a nemzeti vagyontörvényből
következően több új előírás és kötöttség vonatkozik az önkormányzati vagyongazdálkodásra.
A sarkalatos törvényként megalkotott és 2011. december 31.-én kihirdetett nemzeti vagyontörvény az állam és az
önkormányzatok tulajdonára, mint a nemzeti vagyon részeire tartalmaz új típusú kötelezettségeket, előírásokat
részben közös, részben sajátlagos feltételek mellett. A nemzeti vagyon Alaptörvény szerinti behatárolása azt a
célkitűzést fejezi ki, hogy az állam és az önkormányzatok által ellátott közfeladatok törvényben meghatározott
megosztásának elve érvényesüljön az adott feladat ellátásához rendelt vagyonnak az állam tulajdonából
önkormányzati tulajdonba, vagy – az adott feladatnak az államhoz történő telepítése esetén – önkormányzati
tulajdonból állami tulajdonba kerülése során.
A törvény a nemzeti vagyon elsődleges rendeltetéseként a közfeladatok ellátásának biztosítását határozza meg, és
megteszi a közfeladatok fogalmának általános jellegű definiálását oly módon, hogy figyelemmel van a közfeladatok,
közszolgáltatások fogalmának egyéb más jogszabályokban alkalmazott jelentéseire.
A nemzeti vagyon védelmét a lehető legnagyobb mértékben, a legszigorúbb szabályozással biztosítja a törvény,
lehetővé téve ugyanakkor az okszerű, és célszerű gazdálkodást.
A legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon meghatározása, ami
forgalomképtelenséget jelent, azaz teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint dologi jog, vagy osztott tulajdon
létesítésének tilalmát. Ezen vagyonelemek körét taxatíve határozza meg a törvény és mellékletei. Az állam és
önkormányzatok kizárólagos tulajdona fő szabályként kizárólag koncesszió útján hasznosítható.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 5. § (4) bekezdése értelmében:
„Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben meghatározott,
valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat
tulajdonában álló vagyonelem.”
Ezen jogszabályi helyben hivatkozott 2. számú melléklet II. pontja rögzíti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó vagyonelemek körét, melynek b) pontja tartalmazza a többségi
önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági
társaságban fennálló társasági részesedést.
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) 12. pontja meghatározza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyon fogalmát: az 1. (2) bekezdés a) — az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló dolgok - pontja hatálya alá nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve
a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.
A nemzeti vagyontörvény szerint minden önkormányzat köteles lesz közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet készíteni. A nagyobb városi, megyei jogú városi önkormányzatok korábban is rendelkeztek valamilyen
vagyongazdálkodási stratégiával, koncepcióval, azonban új előírások szerint a legkisebb, akár lényegében
vagyontalan települések is kötelesek lesznek a kétfajta időtávú vagyongazdálkodási tervet megalkotni.
A nemzeti vagyontörvény alapján az önkormányzatok törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes vagyon lehet. A forgalomképes önkormányzati vagyon új megnevezése “Üzleti vagyon”.
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A forgalomképtelen törzsvagyoni körben, a jövőben két alkategória lesz, ide tartoznak a nemzeti vagyontörvényben
tételesen felsorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, valamint a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyoni elemek.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a rendelete
szerint forgalomképtelennek minősülő vagyonából - a törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi rendeletében a vagyon elemekről, mint kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonról rendeletet alkot, úgy (a törvény 6. § (5) bekezdése értelmében) azok, az erről
rendelkező jogszabály erejénél fogva vagyonelem elidegenítési és — vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló
használati jog vagy szolgalom kivételével — terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alá
kerülnek.
Jelenleg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodást. A rendelet meghatározza a törzsvagyon, egyéb vagyon körét, ezen belül a forgalomképtelen,
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon feletti rendelkezés szabályait. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata vagyonának túlnyomó többsége törzsvagyon és jelentős része forgalomképtelen.
Az önkormányzati ingatlan és vagyoni értékű jogok nettó értéke a 2011. szeptember 30.-i állapot alapján az alábbiak
szerint alakul ( a 2011. december 31. állapot még nem végleges ).
ezer forintban
Megnevezés
Ingatlanok és vagyon értékű jogok
Üzemeltetésre átadott vagyon
Összesen:

Adatok:
Forgalomképtelen
5.034.972
2.316.031
7.351.003

Korlátozottan
forgalomképes
1.732.625
1.006.774
2.739.399

Forgalomképes
202.251
13.529
215.780

Összesen
6.969.848
3.336.334
10.306.182

A táblázat adatai alapján az önkormányzati vagyon jelentős része, 98%-a a törzsvagyonba tartozik. A törzsvagyonba
tartozó vagyonelemek hasznosításáról a Tisztelt Képviselő – testület dönt.
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Az önkormányzati törvény erejénél fogva a forgalomképtelen vagyon kategóriájába vannak besorolva az utak,
közterek, holtágak, csatornák, árkok, erdők stb. A korlátozottan fogalomképes vagyon kategóriájába az
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények épületei, építményei és egyéb létesítményei tartoznak többségében.
A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Tisztelt Képviselő – testületnek rendeletben kell meghatároznia 2012.
március 1. napjáig azokat a vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
A minősítéshez a Békés Megyei Vízművek Zrt.-től javaslat érkezett, miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő
vízi-közmű vagyon legyen kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon.
Részünkről a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kategóriájába javasoljuk a holtágakat, a termálkútat.
A kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kategóriájába javasolt vagyonelemek felsorolása
1. Ingatlanok
Helyrajzi szám
Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban
Terület
1245
Holt-Körös
1 ha 3126 m2
1247
Holt-Körös
3 ha 2868 m2
1301
Holt-Körös
5 ha 5897 m2
3265
Holt-Körös
5 ha 4903 m2
3406
Holt-Körös
3 ha 8194 m2
6243
Holt-Körös
6 ha 1978 m2
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6269
6318
6406
6765/3
0389
0776
01021
02800
02809
02837
02846
02853
6772

Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Termálkút

1 ha 3056 m2
3 ha 8707 m2
2 ha 4118 m2
7 ha 3785 m2
10 ha 3844 m2
7 ha 5090 m2
11 ha 1007 m2
4 ha 4856 m2
16 ha 3027 m2
9 ha 2318 m2
2 ha 5157 m2
6 ha 8077 m2
405 m2

2. Üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az
ahhoz tartozó mellékletekben található.
A határidőre történő, törvényben előírt rendeletalkotási kötelezettség teljesítése érdekében javasoljuk a fent felsorolt
vagyonelemeket most kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősíteni. A rendelet később módosítható, más
vagyonelemek is átminősíthetők kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná. Ezért javasoljuk, hogy a bizottság hozzon
létre egy albizottságot az önkormányzati vagyon besorolásának áttekintésére.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni.
TERVEZET
……/2012. (…...) önkormányzati rendelet
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet e rendelet 1. mellékletével egészül ki.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a ……./2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemei
1. Ingatlanok
Helyrajzi szám
1245
1247
1301
3265
3406
6243
6269
6318
6406
6765/3
0389
0776
01021

Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
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Terület
1 ha 3126 m2
3 ha 2868 m2
5 ha 5897 m2
5 ha 4903 m2
3 ha 8194 m2
6 ha 1978 m2
1 ha 3056 m2
3 ha 8707 m2
2 ha 4118 m2
7 ha 3785 m2
10 ha 3844 m2
7 ha 5090 m2
11 ha 1007 m2

02800
02809
02837
02846
02853
6772

Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Termálkút

4 ha 4856 m2
16 ha 3027 m2
9 ha 2318 m2
2 ha 5157 m2
6 ha 8077 m2
405 m2

2. Üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az
ahhoz tartozó mellékletekben található.
Gyomaendrőd, 2012. február
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Döntési javaslat
"Rendelet tervezet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára egy albizottság létrehozását az önkormányzati vagyon besorolásának
áttekintésére a 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak teljesítése érdekében.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Megállapodás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
Együttműködésére
(tervezet)

Amelyet megkötött egyfelől Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1. Képviselő: Várfi András polgármester) - továbbiakban Önkormányzatmásfelől a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd
Bocskai u.58/1 Képviselő: Pájer Sándor Elnök) - továbbiakban Egyesület- az alulírott helyen
és időben határozatlan időre a következő feltételek szerint:
I. Előzmények
1. Az Egyesület és az Önkormányzat közösen megvizsgálták és kijelentik, hogy
Gyomaendrőd természeti értékei, történelmi hagyományai,
földrajzi
elhelyezkedése, lehetőséget teremtenek arra, hogy turisztikai fejlesztéssel javítható
legyen a település gazdasági növekedése, lakosság megtartó képessége és
csökkenthető legyen a munkanélküliség. A célok teljesítéséhez a településen olyan
turisztikai attrakciókat, intézményeket, szolgáltatásokat kívánnak a jövőben
kialakítani mely biztosítja, hogy a nemzetközi és hazai turisztikai piac mind több
szereplője válassza Gyomaendrődöt úti céljául, itt minél több vendég éjszakát
töltsön el. A szerződő partnerek kijelentik, hogy javítani kívánják a közöttük lévő
koordinációt, új marketingstratégiát alakítanak ki, törekedni kívánnak a pályázati
úton igénybe vehető hazai és uniós támogatások minél nagyobb igénybevételére. .
A felek kijelentik, hogy tevékenységük során kiemelt figyelmet fordítanak
fenntartható turizmus kialakítására, megőrzésére és fejlesztésére Gyomaendrődön.
Ennek keretében, a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek ésszerű
felhasználására,
fejlesztésére
és
védelmére
törekszenek.
Képzéseket szerveznek a helyi turizmusban érintett gazdasági szereplők szakmai
továbbképzésére, oktatására.
.
II. Az Önkormányzat a jelen szerződés I pontjában meghatározott célok elérése érdekében az
alábbiakat vállalja:
1. Évente , mindaddig amíg az Egyesületnek, illetve vezető testületének tagja
pénztámogatást biztosít a szervezet részére melynek mértéke, a tárgyévet
megelőző év beszedett idegenforgalmi adó állami támogatással megnövelt
összegének 20%-a, de legalább 4 millió, azaz Négymillió
Ft.
A támogatást az Önkormányzat, egyenlő részletekben minden tárgyhó 20-ig utalja
át az Egyesület ….. sz. számlájára.
2. Közzétételi jogosultságot biztosít az Egyesületnek az I pontban meghatározott
célkitűzésekhez illeszkedő információra az általa üzemeltetett honlap turisztikai
menüpontja alatt. Az Egyesület által az Önkormányzattól átvett személy részére
önálló szerkesztői jogot ad, melynek gyakorlása során köteles a hatályos

jogszabályokat, a kiadó szerkesztési irányelveit, és útmutatásait betartani. Az
Egyesület vállalja továbbá, hogy a honlapon a település turisztikájáról
folyamatosan naprakész információt tesz közzé. Amennyiben az Egyesület
szabályszegő eljárása miatt az Önkormányzatot hátrány éri, úgy az Egyesület
köteles megtéríteni a kimutatható kárt, ennek jogerős megállapítását követő 15
napon belül, illetve az Önkormányzat jogosult megvonni a szerkesztési
jogosultságot.
3. Az Önkormányzat két részletben, összesen 4 azaz Négymillió Ft összegű
támogatást biztosít a Sajt-és Túrófesztivál, a Május 1 és az Augusztus 20-i Halfőző
verseny rendezvények megtartásához amennyiben az egyes rendezvényekkel
lefedett napok száma eléri a jelen szerződés aláírását megelőző 3 év azonos
rendezvényeinek átlagával lefedett napok számát, továbbá az egyes fent
meghatározott eseményeken az egyes napokon a műsorral lefedett időtartam eléri
az előző számításokon alapuló átlagos lefedettséget. A támogatás biztosításának
további feltétele, hogy a felek az egyes rendezvények helyének kijelöléséről, a
rendezvényhez kapcsolódó műsorokról, az ahhoz kapcsolódó támogatás
mértékéről minden tárgyév március 30-ig, illetve június 30-ig megállapodjanak, az
Egyesület, vagy az általa megbízott biztosítsa a látogatók, ingyenes belépését. Az
egyes rendezvényhez kapcsolódó támogatás folyósítása két részletben történik. Az
első részlet átutalása a rendezvény megtartásával kapcsolatos az előzőekben
körülírt megállapodás, továbbá annak megtartását biztosító (műsorszolgáltatókkal,
rendezőkkel, vendéglátást biztosítókkal) írásban megkötött a felek által aláírt,
érvényes, az abban meghatározottak kikényszerítését biztosító szerződések
bemutatását követő 8 munkanapon belül történik. Az átutalásra kerülő összeg a
támogatási összeg kétharmada. A támogatás folyósításának további feltétele,
hogy az egyesület bemutassa a rendezvények megtartásához szükséges jogerős
engedélyeket. A következő részlet átutalása a rendezvényt követő 3 munkanapon
belül történik, amennyiben annak megtartása a felek által a fent meghatározott
megállapodás szerint történt meg. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a támogatás
elszámolásáról készült okiratokat a helyben szokásos módon, honlapján közzé
teszi. A tárgyévet követő év támogatásának összegét a felek tárgyév decemberében
határozzák meg, amennyiben bármely oknál fogva ezen időpontig a támogatás
összege nem kerül meghatározásra, úgy a felek a megtartandó rendezvények
számát kötelesek felülvizsgálni.
4. Az Önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 13. pontjában meghatározott
turisztikai feladatainak ellátásával kapcsolatban az Egyesület részére
véleményezési jogot biztosít. Az e tárgykörben tartott bizottsági és testületi
ülésekre az Önkormányzat hatályos SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően
meghívja az előterjesztés egyidejű megküldésével, az egyesület képviselőjét, és
részére tanácskozási jogot biztosít. Az Egyesületnek a fent meghatározott
tárgykörben tett írásbeli beadványait soron következő testületi ülésén
megtárgyalja.
5. Az Önkormányzat az Egyesületnek használatba adja a jelen szerződés hatályba
lépését követő 15 munkanapon belül a korábban TOURINFORM Iroda céljára
szolgáló helyiséget, azzal, hogy a helyiség fenntartásával kapcsolatos költségek az
Egyesületet terhelik, az köteles a használat során a jó gazda gondosságával eljárni.
Az Egyesület a helyiség használatáért bérleti díjat nem köteles fizetni. A felek

a helyiség használatával kapcsolatos szabályokat külön megállapodásban rögzítik,
mely a birtokbavétel feltétele. Átadja az Önkormányzat továbbá a TOURINFORM
iroda működésére vonatkozó szerződéséket, és eleget tesz a szükséges
tájékoztatási és bejelentési kötelezettségeknek. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
az Egyesület megszűnése esetén a TOURINFORM irodát működtetésre
visszaveszi.
III. A szerződés I pontjában meghatározott célkitűzések teljesülése érdekében az Egyesület az
alábbiakat vállalja:
1. Az Egyesület folyamatosan figyelemmel kíséri Gyomaendrőd Városának
turisztikai fejlettségéről szóló mutatatókat, kezdeményezi és tevékenyen
közreműködik a szükséges intézkedések megtételében anyagi erőforrások
felkutatásában.
2. Működteti a Tourinform irodát, a névhasználati szerződésben meghatározott
követelményeknek megfelelően, továbbá kijelenti, hogy a használatába adott
eszközöket, irodát kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célkitűzések
érdekében hasznosítja. Kijelenti, hogy a tourinform irodában alkalmazott
közalkalmazottat átveszi, tovább foglalkoztatja a szerződés I. pontjában illetve a
névhasználati szerződésben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően.
Kijelenti, hogy a dolgozó foglalkoztatására az Mt., illetményére a hatályos
közalkalmazotti törvény rendelkezéseit tekinti, irányadónak rendes felmondással
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát nem szünteti meg.
Az Egyesület tevékenyen közreműködik az idegenforgalmi adófizetésre
kötelezettek feltárásában, és, az adófizetés elmaradásának észlelése esetén
jelzéssel él az Önkormányzat felé.
3. Az Egyesület Gyomaendrőd turizmusának fejlesztése érdekében pályázatokat
nyújt be, turisztikai tárgykörű képzéseket szervez.
4. Az Egyesület a város címerét és logóját, a hatályos önkormányzati rendeletnek
megfelelően, a jelen szerződés I pontjában meghatározott célkitűzések érdekében
használja.
Az Egyesület az Önkormányzat részére egy fős képviseletet biztosít, más tagokkal
azonos szavazati jogosultsággal, ügydöntő, vezetőségi szervezetében.
5. Az Egyesület közreműködik a város idegenforgalmi koncepciójának
felülvizsgálatában.

IV. Záró rendelkezések
1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás alapján az
együttműködésüket minden tárgyév decemberében felülvizsgálják, kiértékelik,
megvitatják az együttműködésük további lehetőségeit. Az Egyesület a fent
meghatározott időpontra elkészíti a tárgyévre vonatkozó szakmai beszámolót.
2. A felek a jelen szerződést tárgyév december 31-vel írásban mondhatják fel rendes
felmondással, úgy, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot tárgyév július 1-ig
írásban megküldi az e jogával élő, a másik félnek.

3. A Megállapodás, az Egyesületnek, az alapszabályában, ügydöntő képviseleti
szerveiben megtörtént változások bírósági nyilvántartásba vételét követő
jogerős bejegyzését követő első munkanapon lép hatályba. A Megállapodás
hatályba lépésének további feltételét képezi, a jelen Megállapodás II. 3. pontjában
a rendezvények megtartására vonatkozó szerződés, illetve II. 5. pontjában
meghatározott szerződések megkötése.
4. A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az Áht. és az
Ötv. rendelkezéseit tekintik irányadónak, továbbá a TOURINFORM Iroda
működését meghatározó névhasználati szerződés rendelkezéseit, mely a jelen
szerződés 1. sz. mellékletét képezi.
5. A Megállapodást a felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják, azzal, hogy az aláírók az
aláírással egyidejűleg kijelentik, hogy az aláírásra jogosultak arra kellő
felhatalmazással rendelkeznek. A Megállapodás két eredeti példányban kerül
aláírásra.
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