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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2012. március 29-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe.


Napirend:

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendeletmódosítás II. forduló
2. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. IV. negyedévi menedzsmentjéről
3. Gyomaendrőd Településrendezési Terv 3. sz módosítása
4. Az egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepció elfogadása
5. 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr. Frankó Károly praxisa
6. 2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült
átfogó értékelés elfogadása
7. Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
8. Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámcsökkentése
9. Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándéka
10. A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezése
11. Az oktatási intézmények gazdasági vezetésének átszervezése
12. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési lehetőségeinek felvázolása
13. Megállapodás módosítása a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT
működtetésére vonatkozóan
14. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
15. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámcsökkentése
16. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
17. 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása, valamint a 2011.évi
közbeszerzési terv végrehajtásáról beszámoló
18. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti terve
19. A Zöldpark Kft. 2011. évi gazdálkodásának zárásához kapcsolódó kérelem



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

Testületi
ülések

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

20. Beszámoló az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok
közötti transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti
változásokról
21. Ipari Csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés
bemutatása
22. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
23. A Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
24. Útkezelői megállapodás
25. Kerékpárút-hálózatfejlesztési és felújítási koncepció
26. Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése
27. A Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése
28. Kecsegés zug Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
29. GYÜSZ-TE kérelme
30. Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. kérelme
31. Kardos Ferenc kérelme
32. Nyugdíjas Kertbarát Kör kérelme
33. Beszámoló a 2011. évben benyújtott pályázatokról
34. Társulás keretében hulladékgazdálkodással és belvízvédekezéssel kapcsolatos
pályázatokról beszámoló
35. Beszámoló a Gyomaendrődi 2012. évi Start munkaprogramról
36. Tájékoztatás a 2011. évi Környezetvédelmi Alap hiánypótlásairól
37. Tájékoztató a Dávid-Ker Plusz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról és helyszíni ellenőrzéséről
38. Varga Lajos Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújítására
pályázat benyújtása
39. KEOP Gye szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatási szerződés mellékletei
40. Belvízrendezés VIII. ütem
41. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének Állami Számvevőszéki
ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentés megállapításaira intézkedési terv készítése

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. március 29.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2012. március 29.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2012. 03. 29-i ülésre

22/2012. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgyűjtő különleges járművek átadása üzemeltetésre a Gyomaközszolg Kft.nek
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. február 29.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel a gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő
udvar, a JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes
alvázra épített MUT- 335/8,0 típusú szippantó, valamint a JBV-841 forgalmi
rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító járművek bérletére kötött bérleti
szerződések 2012. január 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre
kerültek.
A T. Képviselő-testület döntésének megfelelően a JTX – 097 forgalmi rendszámú
MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó,
és a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító járművek
forgalmi engedélyébe a Gyomaközszolg Kft. ( adószám: 13794602-2-04, cégszám:
04-09-007188, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám ) került
bejegyzésre üzembentartóként.
A gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar megnevezésű ingatlan
bérletére 43.000 Ft+ÁFA/hónap bérleti díj mellett a Gyomaközszolg Kft.-vel (
adószám: 13794602-2-04, cégszám: 04-09-007188, székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2. szám ) határozatlan időre a szerződés megkötése megtörtént.
23/2012. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékkezelési munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítás a Gyomaközszolg
Kft-nek
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. február 22.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján a hulladékkezelési
közfeladatokat ellátó Gyomaközszolg Kft.-nek a munkavégzéshez szükséges
eszközök biztosítása érdekében a JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4
BB típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó, valamint a JBV841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító járművek bérleti
jogviszonyáról szóló szerződések a Gyoamszolg Ipari Park Kft.-vel felbontásra
kerültek. A továbbiakban a Gyomaközszolg Kft. részére biztosított a járművek

használata.
A gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar megnevezésű ingatlan
használatára 43.000 Ft/hónap+ÁFA bérleti díj kikötése mellett a bérleti szerződés
megkötésre került a Gyomaközszolg Kft.-vel 2012. február 1. napjától határozatlan
időre.
25/2012. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Varga Imre ügyvéd megbízása szakvélemény készítésével kerékpárút tárgyában
Határidő: 2012. 02. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. március 5.
Dr. Varga Imre ügyvéd 300.000-Ft+ÁFA megbízási díjért vállalja a Fő út-Bajcsy Zs.
u. kerékpárút megvalósítása tárgyában lefolytatott pályázati és elszámolási, valamint
közbeszerzési eljárás, továbbá a keletkezett egyéb iratok átvizsgálását, és
szakvélemény készítését a felmerült többlet költségek tovább hárítási lehetőségei
tárgyában. Az átvizsgálandó iratok jegyzékét elkészítettük és az Ügyvéd Úr
rendelkezésére bocsátottuk.
43/2012. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rátódi Péterné fellebbezésének elutasítása
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. február 29.
A Képviselő-testület által hozott döntés, mely szerint a testület a Polgármester
nevében hozott IV. 1986-1/2011. ikt. számú, 2011. december 15. napján kelt
határozatot helybenhagyta, Rátódi Péterné ügyféllel közölve lett.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-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
rendeletmódosítás II. forduló
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 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 rendletmódosítás I. fordulója lezajlott, rendlet tervezetet a T. Képviselő - testület alkalmasnak tartotta II. fordulós
vitára bocsájtásra.
A rendeletmódosítás első fordulóját követően a vagyonelemek vizsgálata kapcsán felmerült a törzsvagyonba tartozó
korlátozottan forgalomképes önkormányzati feladatok ellátását biztosító egyes épületek kivonása és átminősítése
üzleti vagyonná. Itt azokra az ingatlanokra gondoltunk, melyek jelenleg üresen állnak vagy a funkciójuk nem
önkormányzati feladathoz kapcsolódik.
A 2011. decemberi 31. állapotnak megfelelően a vagyonleltár adatai alapján a törzsvagyon részét képező
korlátozottan forgalomképes épületek az alábbiak.
Megnevezés
Napközi konyha-étkező
Orvosi rendelő
Társasházi épületrész
Általános iskola
Napköziotthonos óvoda
Általános iskola
Napköziotthonos óvoda
Katona József Művelődési Központ
Vállalkozók Háza
Munkaügyi Központ
Idősek Napközi Otthona
Idősek Napközi Otthona
Zeneiskola
Kner Imre Gimnázium
Kner Imre Gimnázium
Szakrendelő
Varga Lajos Sportcsarnok
Általános iskola
Szolgálati lakás
Gyógyszertár
Volt általános iskola, jelenleg a
Zöldpark Kft. használja
Gyomai tájház
Határ Győző Könyvtár

Cím
Kossuth Lajos utca 3.
Fürst Sándor utca 3.
Fő út 173-179. Kolmann Lakótelep
Jókai u. 6.
Jókai u. 4.
Fő út 181.
Kossuth Lajos u. 7.
Kossuth Lajos u. 9.
Hősök útja 56.
Mirhóháti utca 11.
Mirhóháti utca 1-5.
Mirhóháti utca 8.
Kisréti utca 27.
Hősök útja 43/1.
Hősök útja 43.
Hősök útja 57.
Szabadság tér
Hősök útja 45-47.
Álmos utca 11.
Fő út 210.
Sallai u. 2.

Helyrajzi szám
6/2
8
36/1/A/11
68
69
72/2
113
114
208
267
278/2
308
338
674
687
1580
1587
1591
1636
1806
2020

Zrínyi u. 2.
Kossuth Lajos u. 50.

2174
2424

2

Szolgálati Lakás
Gyomai piactér
Szociális és szolgálati lakások
Napköziotthonos óvoda használaton
kívül
Magtárlaposi 5 lakás, 2011 évben lett
megvásárolva még nincs befekezve
Fogyatékos gyermek intézmény
Endrődi piactér
Orvosi ügyelet
Idősek napközi otthona
Költségalapú Bérlakások
Tájház
Tájház
Endrődi Vásártér
Napköziotthonos óvoda
Szolgálati bérlakás
Közösségi Ház
Általános iskola
Polgármesteri Hivatal Kirendeltség
Kollégium
Volt idősek napközi otthona,
haszonkölcsön szerződés alapján a
Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége használja
Kisebbségi önkormányzat által
használt épület
Általános iskola speciális tagozat
Idősek napközi otthona
Körös Kajak SE által használt volt
szociális bérlakás

Vásártéri ltp. ½.
Pásztor János utca 37.
Október 6 ltp.
Fő út 85.

2901
2937/40
3409/1
3495

Magtárlaposi u. 1-3.

3542/14

Magtárlaposi u. 11-17.
Damjanich János u. 1-2.
Fő út 3.
Blaha Lujza u. 2-6.
Endrődi u. 5-7.
Sugár u. 18.
Blaha L. u. 22.
Nincs cím
Szabadság utca 6.
Fő út 45.
Blaha Lujza u. 21.
Népliget u. 2.
Fő út 2.
Fő út 42.
Fő út 66.

3542/15
5008/1
5008/2
5039
5044
5128
5129
5159/18
5350
5393/2
5948
6241
6291/1
6312
6477

Fő út 80.

6683/2

Fő út 81.
Kondorosi út 1.
Köröshídfő, külterület

6774
8406
0823/2

Az önkormányzati vagyon besorolásának áttekintéséhez az alábbi javaslatot teszem:
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából legyenek átsorolva az üzleti vagyon kategóriájába a
következőkben megnevezett ingatlanok.
Megnevezés
Volt általános iskola, jelenleg a
Zöldpark Kft. használja
Napköziotthonos óvoda használaton
kívül
Volt idősek napközi otthona,
haszonkölcsön szerződés alapján a
Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége használja

Cím
Sallai u. 2.

Helyrajzi szám
2020

Fő út 85.

3495

Fő út 66.

6477

Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni.

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

A Bizottság a rendelettervezetet, valamint a kijelölt ingtalanok korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába
való átsorolását egyhangúlag elfogadásra javasolja a T. Képviselő testületnek.

1. döntési javaslat
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"Rendelettervezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

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 30-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a ……./2012. (III. 29.) 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
02800
02809
02837
02846
02853
6772

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

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
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. március
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
4

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 03. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Önkormányzati vagyon besorolásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri az önkormányzati vagyon besorolásának áttekintésére
létrehozott albizottságot a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosítására tett
javaslatának kidolgozásakor vegye figyelembe az alábbi átsorolásra tett javaslatot.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából átsorolásra kerülnek az üzleti vagyon kategóriájába a
következőkben megnevezett ingatlanok.
Megnevezés
Volt általános iskola, jelenleg a
Zöldpark Kft. használja
Napköziotthonos óvoda használaton
kívül
Volt idősek napközi otthona,
haszonkölcsön szerződés alapján a
Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége használja

Cím
Sallai u. 2.

Helyrajzi szám
2020

Fő út 85.

3495

Fő út 66.

6477

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Csényi István
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki.
A Budapest Priv-Invest Kft. 2011. december 31. napjáig volt megbízva a kötvényforrás kezelésével. Jelen
előterjesztés a Kft. által elkészített utolsó beszámoló, mely a kötvényből származó forrás 2011. IV. negyedévi
alakulását mutatja be.
A beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a pénzpiaci háttérről, a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról, a
jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat, hozam és árfolyamnyereségveszteség alakulásáról, illetve az önkormányzat által fizetett kamat és törlesztett tőke összegéről.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint a
Képviselő-testület elé terjeszteni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Kötvényforrás 2011.IV.negyedévi menedzsmentje"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. beszámolóját a
kötvényből származó forrás 2011. IV. negyedévi menedzsmentjéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ
2011.10.01 – 2011.12.31

1.

ELŐZMÉNYEK – KIBOCSÁTÁS

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

No.

00.

2.

Futamidő

Rendelkezés

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN
2008.02.27 2018.02.27 Kötvény lejegyzése CHF

jegyz.
árf.
158,35

CHF
(lejegyzett
kötvény)

HUF
(érték a jegyzéskori
árfolyamon)

6 316 000,00

1 000 138 600,00

PORTFOLIÓ 2011. OKTÓBER 01-JÉN

A következő táblázat a portfolió nyitó tételeit/egyenlegét tartalmazzák 2011.10.01-jén.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2011.09.30)
Dátumok
No.
Tranzakció
param.
CHF
384. 2011.09.21 2011.10.25 HUF betét lekötés
6,40%
2022/A (A220624A11) MÁK vétel. NÉ: 102.340.000
386. 2011.09.28 2022.06.24 HUF. Bttó árf: 94,7546% Nttó árf: 92,9185 Kupon:
8,00%
7%
387. 2011.09.29 2011.11.03 HUF betét lekötés
6,50%
390. 2011.09.30 2011.11.04 HUF betét lekötés
6,50%
ÖSSZESEN
0,00

HUF
85 250 000,00

EUR

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

0,00

A befektetett kötvényforrás 2011.szeptember 30-án 730 022 858,- Ft-ot tett ki.
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3. RENDELKEZÉSEK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2011.10.01 – 2011.12.31)
No.

391. 2011.10.12
392.
393.
394.
395.
396.
397.

2011.10.12
2011.10.21
2011.10.25
2011.11.03
2011.11.04
2011.11.22

398. 2011.11.29
399. 2011.11.30
400. 2011.11.30
401. 2011.12.01
402.
403.
404.
405.

TRANZAKCIÓ LISTA (2011.10.01‐2011.12.31)
Tranzakció
param.
CHF
182. 2022/A (A220624A11) MÁK eladás. NÉ:
158.300.000 HUF. Elad. Hozam: 7,8% Bttó árf:
96,3843 % (köztes hozam: 44%)
2011.10.21 HUF betét lekötés
5,85%
2011.11.22 HUF betét lekötés
6,50%
2011.11.29 HUF betét lekötés
6,50%
2011.11.30 HUF betét lekötés
6,50%
2011.12.08 HUF betét lekötés
6,50%
2011.12.22 HUF betét lekötés
6,50%
2022/A (A220624A11) MÁK vétel. NÉ: 97.890.000
2011.12.01 HUF. Nettó árf: 83,8068%; Bttó árf: 86,8287%
9,48% 97 890 000,00
Kupon: 7%
10,50%
2011.12.15 HUF prémium betét. Strike: 299,90
2012.01.03 HUF betét lekötés
7,00%
398. 2022/A (A220624A11) MÁK eladás. NÉ:
9,00% 97 890 000,00
97.890.000 HUF. Bruttó árf: 89,7063%
2012.01.04 HUF betét lekötés
7,00%
2012.01.12 HUF betét lekötés
7,00%
2012.01.05 HUF prémium betét. Strike: 295,90
10,25%
2012.01.24 HUF betét lekötés
7,50%

Dátumok

2011.12.01
2011.12.08
2011.12.15
2011.12.22

HUF

EUR

98 639 693,00
98 639 693,00
98 784 000,00
85 765 000,00
219 398 000,00
331 865 000,00
99 355 000,00
84 996 614,43
100 000 000,00
96 777 000,00
87 813 497,07
87 814 000,00
333 902 000,00
100 431 000,00
99 893 000,00

A vizsgált időszakban (91 nap) 15 tranzakció történt.

A 2011.10.01-től 2011.12.31-ig tartó időszakban az Önkormányzat a kötvényforrásból az alábbi
összegeket használta fel.

No.

Dátumok
2011.11.30

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZEGEK (2011.10.01‐2011.12.31)
Tranzakció
param.
önk. Felhasználás
ÖSSZESEN

CHF

HUF
‐25 000 000,00
‐25 000 000,00

A kötvényforrásból az Önkormányzat a 2011. év 4. negyedévében 25 millió Ft-ot felhasznált fel.

Az önkormányzat a 2011. évben a kötvényforrásból 343 Millió Ft-ot vezetett ki. Ebből az összegből a
kötvényforrás után fizetendő kamat 13,13 Millió Ft, míg a kötvény tőketörlesztése 188,87 Millió Ft-ot
tett ki. A fennmaradt 141 Millió Ft fejlesztési célra került felhasználásra.
Felhasználás 2011 (Millió Ft)

1. né
2. né
3. né
4. né
össz.

143,81
50,00
124,19
25,00
343,00
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4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2011. december 31-én
Az alábbi táblázatban a 2011.12.31-án aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.
No.
400.
402.
403.
404.
405.

AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2011.12.31)
Dátumok
Tranzakció
param.
CHF
2011.11.30 2012.01.03 HUF betét lekötés
7,00%
2011.12.01 2012.01.04 HUF betét lekötés
7,00%
2011.12.08 2012.01.12 HUF betét lekötés
7,00%
2011.12.15 2012.01.05 HUF prémium betét. Strike: 295,90
10,25%
2011.12.22 2012.01.24 HUF betét lekötés
7,50%
ÖSSZESEN
0,00

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

HUF
96 777 000,00
87 814 000,00
333 902 000,00
100 431 000,00
99 893 000,00
718 817 000,00

megoszlását

EUR

2011.12.31

0,00

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként
(2011.12.31)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK
0,00
0,00
0,00
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
618 386 000,00
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
100 431 000,00
0,00
0,00
kötött betét
Összesen
718 817 000,00 HUF
0,00 CHF
0,00 EUR
~ HUF
0,00
0,00
TOTAL
718 817 000,00
A befektetett kötvényforrás 2011. december 31-én 718 817 000,- Ft-ot tesz ki.
2011. december 31.-én a teljes kötvényforrás forintban áll rendelkezésre.
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5. REALIZÁLT HOZAM ALAKULÁSA 2011.10.01-2011.12.31
A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat az alábbi realizált hozamot érte el.
Jóváírt hozamok instrumentum és devizanem szerint (2011.10.01‐2011.12.31)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK értékpapír,
Diszkontkincstárjegy
4 484 717,64
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
8 879 107,11
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
kötött betét
431 506,85
0,00
0,00
Árfolyamnyereség
Elszámolásos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
Szállításos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
SPOT konverzióból
származó árf.nyereség
0,00
0,00
0,00
Egyéb
Opciós prémium
0,00
0,00
0,00
Összesen
13 795 332 HUF
0 CHF
0 EUR
~ HUF
0,00
0,00
TOTAL
13 795 331,60

A 2011. év 4. negyedévben realizált hozam Forintban összesen 13 795 331,- Ft volt.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Önkormányzat a 2011. évben összesen 52,3 Millió Ft bevételt realizált a kötvényforrás
menedzsmenti feladatok ellátásával.
A tavalyi év utolsó negyedévében két hitelminősítő rontotta „befektetésre nem ajánlott kategóriába”
Magyarország adósság besorolását (Moody’s, S&P), majd január elején lépett a Fitch is.
Önmagában Magyarország „bóvli” kategóriába minősítése nem generált automatikusan szignifikáns
méretű alapkezelői eladásokat, hiszen azok az alapkezelők, akik magyar részvényeket vagy
kötvényeket tartanak portfóliójukban, általában olyan feltörekvő piaci, vagy globális alapok, amelyek
befektetési politikájuk szerint jellemzően tarthatnak bóvli eszközöket is portfóliójukban. Egy ország
leminősítése persze jelzi a kilátások romlását, ami akár az országgal szembeni kitettség
újragondolását eredményezheti, a kilátások romlásával jellemzően az eladásokra már a leminősítés
előtt sor kerül. A fundamentumok romlása tehát okozhat eladásokat az államkötvény piacon, ez
azonban általában nem közvetlenül a leminősítéshez kapcsolódik.
Január elején a magyar gazdaság rossz külföldi megítélése, valamint az IMF tárgyalásokat övező
bizonytalanság az 5 éves magyar CDS felárat (ország kockázati felár) soha nem látott magasságba,
754 bázispontra emelte, az EUR/HUF árfolyama pedig újabb csúcsokat döntött, a 324 EUR/HUF
árfolyamszintet is elérve. Ezzel egyidejűleg az állampapírok piacán is hatalmas hozamugrás
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következett be, a 10 éves papírok esetén a hozamszint 11,2%, az 5 éves papírok esetén 10,4%, a 3 éves
papíroknál pedig 10,2% körül alakult.

Azóta valamelyest enyhülni látszik az elmúlt hetekben kibontakozó pánik hangulat, a kormányzati
fordulatnak köszönhetően megnyugodni látszik a piac, csökkentek az állampapír hozamok, a CDS
5

felár tegnap 736 pontot zárt, és a forint árfolyamának is sikerült tartósan 310 EUR/HUF alatti
szinteken maradnia.
Nagyban valószínűsíthető, hogy Magyarország végül idén megköti a valutaalappal a megállapodást, a
kérdés csak az, hogy erre további agresszív árfolyam kilengések előtt sor kerül-e.
A JP Morgan elemzői szerint 65 százalékos az esély egy készenléti megállapodás megkötésére a
valutaalappal, a legnagyobb valószínűséggel az idei második negyedévben. Ugyanakkor azt a
véleményét is fenntartja, hogy további piaci nyomás fogja rászorítani a kormányt az IMF-egyezséghez
szükséges engedményekre.

Az alábbi diagramok az elmúlt 1 év EUR/HUF, CHF/HUF és EUR/CHF árfolyamának alakulását
mutatják.
CHF/HUF 2011 Q3

EUR/HUF 2011 Q3

EUR/CHF 2011 Q3
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Budapest, 2012. január 24.

Fenyvesi Beáta
ügyvezető igazgató
Budapest Priv-Invest Kft.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Településrendezési Terv 3.sz módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatához a hatályos településrendezési terv módosításával kapcsolatban három
kérelem érkezett be:
1. A Torzsás-zugi üdülőterület mellett fekvő 16335/1-9 és 16335/11-16 hrsz-ú, jelenleg kertes mezőgazdasági
terület felhasználási besorolású földrészletek tulajdonosai kérelmezték az üdülőterületté való átsorolást Ez a
hatályos településrendezési terv módosításával jár. A módosítás a terület biológiai akti-vitás értékének
csökkenését eredményezi, amelynek pótlása szükséges. A fenti földrészletek a már kialakult üdülőterület
szerves részét képezik. Az átsorolásnál a hatályos Békés Megye Területrendezési terve által meghatározott
övezetek közül a „tájképvédelmi terület övezete”- és a „természeti terület övezete” előírásai jelentenek
korlátozásokat, amelyeket az érintett hatóságokkal egyeztetni kell. A változtatás nem igényel
településfejlesztési koncepciómódosítást.
2. A 02227/20,21,23 külterületi földrészletek kedvezőbb beépítési feltételeket biztosító területté való
átminősítését kérte a tulajdonos. Ezek a földrészletek a korábbi, és a jelenleg hatályos szabályozás szerint is
általános mezőgazdasági övezetbe tartoztak, illetve tartoznak. A mellettük fekvő korábbi mezőgazdasági
üzem terület felhasználása jelenleg „K-7 jelű különleges, mezőgazdasági üzemi terület”. Az átminősítés e
terület kibővítésével lehetséges. A kérelem tárgyát képező földrészletek átsorolásával szintén a biológiai
aktivitás csökkenése következményeivel kell számolni. A változtatás nem igényel településfejlesztési
koncepciómódosítást.
3. A 02722/2 és 02722/5 külterületi földrészletek általános mezőgazdasági övezetben előírt beépítési
lehetőségének növelésére beérkező kérelem teljesítése csak a településrendezési terv módosításával, az
érintett földrészletek gazdasági övezetté történő átminősítésével valósítható meg. A tervezett biogáz üzem
létrehozása a terület művelési ágból történő kivonását igényli. Ezen túlmenően is több szakhatóság
engedélyezési hatáskörébe is tartozik. A rendezési tervmódosítás nem a konkrét tevékenység működési
feltételeit teremti meg, csak a létesítés fizikai terét biztosítja az építési szabályok megalkotásával. Ebben az
esetben is a biológiai aktivitás csökkenése következményeivel kell számolni. A változtatás nem igényel
településfejlesztési koncepciómódosítást.
A 3. számú településrendezési terv módosításának lebonyolításához az alábbi testületi döntések szükségesek:
Döntési javaslat
"Településrendezési Terv 3. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 3. számú
módosításához az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével hozzájárul, a következő indokok, alapelvek és
végrehajtási követelmények figyelembevételével:
a) Gyomaendrődön a „K-7 jelű mezőgazdasági üzemi terület” övezeti kategóriában felhasználható szabad terület
már nincs,
b) A módosítás a jelenleg hatályos Településfejlesztési Koncepcióban szereplő fejlesztési elvekkel összhangban
van, a Településfejlesztési Koncepció módosítása nem válik szükségessé,
c) A tervmódosítás az érintett tulajdonosok kezdeményezésére, azok érdekében válik szükségessé, ezért a
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tervmódosítás költségei az érintett területek arányában a kérelmezőket terhelik,
d) A tervmódosítás indítása előtt a tervezésre és a költségviselésre vonatkozó településrendezési szerződést meg
kell kötni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepció elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Városunkban a háziorvosi alapellátásban kialakult helyzetre valamint az egészségügyben bekövetkező struktúra
átalakításra tekintettel a Városi Egészségügyi Intézmény és a Hivatal elkészítette a település egészségügyi
alapellátására és szakellátására vonatkozó koncepció tervezetét.
A koncepció készítésével az önkormányzat deklarálja azokat a fő célokat, melyeket az alap és járóbeteg szakellátás
területén el kíván érni, ugyanakkor figyelemmel van a változó jogszabályi környezetre is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a koncepció-tervezetet megtárgyalni és elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a koncepció elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a koncepció elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.

Döntési javaslat
"Az egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepció elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évre szóló települési egészségügyi
alap- és szakellátásra vonatkozó koncepciót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

9

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
EGÉSZSÉGÜGYI KONCEPCIÓJA
ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁSRA
2012
tervezet

Készítette:
Dr. Torma Éva
Keresztesné Jáksó Éva

ELŐSZÓ

A gazdasági fejlődés motorja az egészségpiac

„ Ne vádaskodjunk az objektív körülmények ellen,
hanem vállaljuk el, hogy saját életformánkért
mi vagyunk a felelősek. „
/ Popper Péter /
A társadalom szociális és humán fejlettségének, kulturális vonásainak kiemelkedő szerepe van
abban, hogy az emberek minként gondolkodnak egészségükről és a betegségekről, milyen
életvitelt folytatnak, mennyire vállalnak felelősséget saját egészségi állapotukért, és mit
tesznek egészségük megóvása érdekében.

A betegségek kialakulásában nem csupán biológiai tényezők, hanem a pszichológiai és a
társadalmi összetevők is igen fontosak. A test és a lélek egységes egész – pszichoszomatikus
egység. A szociális környezet is alapvető meghatározóként működik. A XX. század egyik
legnagyobb hatású gondolkodója, a filozófus Ludwig Wittgenstein szerint például a lélek nem
belül, hanem a szociális világban van. Számos tanulmány szól arról, hogyan befolyásolják a
szociális-kulturális tényezők a betegségek morbiditását vagy etiopatogenezisét.

A hagyományos megközelítés – amely hibát, deficitet keres; a múltra fókuszál – helyett
érdemes megoldás-orientációt alkalmazni, amely kompetenciákat, képességeket keres; a
fókusz a jelenen és a jövőn van és mindenképp az előmozdítást célozza. Hinnünk kell abban,
hogy az emberek jószándékúak, együttműködők.

2

BEVEZETÉS

A Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére jött létre, és lehetőséget kínál az ágazat
működésének, működtetésének új alapokra helyezésére. A megfogalmazott átalakítással
azonban nem szabadul fel a szektorban annyi többletforrás, amennyi szükséges lenne a
rendszer elfogadható színvonalú fenntartásához.

A hazai egészségügyben új elvként jelenik meg az állami egészségszervezés centralizált
rendszere.

A rendszerváltáskori egészségügy kezdetben még három pólussal bírt: az állam mellett az
önkormányzatok tulajdonosként, az OEP pedig finanszírozóként, egyben az önálló
Egészségbiztosítási Alap kezelőjeként jelent meg. Az Alap vonatkozásában az önállóság javarésze már odalett, azonban egy fontos elem megmaradt: a finanszírozást továbbra is az
egészségbiztosító dönti el. A magyar egészségügy Bermuda-háromszögének másik pólusa az
ellátási terület ( lakosság ), ezt a hatóság ( ÁNTSZ ) szabályozza; a harmadik az intézmény…

A Semmelweis Tervben vázolt koncepció az „egypólusú rendszer” irányába mozdítja el az
egészségügyet. Az új felállásban lényegében az állam kíván mindent egy kézben tartani. Az
intézményrendszer átalakításában a centralizáció a szervező elv. A hazai egészségügy
alapintézményei a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alatt működő Állami
Egészségszervezési Központ és területi egységei a Nagytérségi Egészségszervezési
Igazgatóságok lesznek.

A Semmelweis Terv megemlíti a Széchenyi Tervet, de csak mint a minőségfejlesztés egyik
részfeladatát, pedig az utóbbi kiemelten foglalkozik az egészségüggyel, mint a magyar
gazdaság lehetséges kitörési területével és az egészségturizmusban óriási lehetőséget lát.

Az egészségipar magában foglalja hazánk kivételesen gazdag termál- és gyógyvízkészletének,
geotermikus adottságainak hatékony, sokrétű kiaknázását és hasznosítását, másrészt – ezzel
összefüggésben – az egészség megőrzését és helyreállítását.
Gyógyvízkészletünk egyedülálló. A gyógyvízre alapozott turizmusban óriási lehetőség rejlik,
különösen ha összekapcsolható a rehabilitációval. Az egészségturizmus fejlesztését a jövőben
a turisztikai és az egészségügyi szakmai elvárások összehangolásával szükséges folytatni.
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Városunkban a vízi turizmusra is érdemes építeni. Hazánkban ennek hagyományai vannak.
Gróf Széchenyi István kezdeményezésére indult el Magyarországon az evezés, a vízi túrázás.
Ő hozta az akkori Magyarországra az első evezős csónakokat, tette meg az első hazai
sportszerű evezőstúrát és megalakította 1834-ben az épülő Lánchíd tövében a „Csónakdát”,
majd a „Hajósegyletet”.
A Városi Egészségügyi Intézmény missziós nyilatkozatában már négy éve szerepel a
gyógyturizmus; hangsúlyozva, hogy használjuk természeti adottságainkat.
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
BEMUTATÁSA

A Városi Egészségügyi Intézmény jól működő és innovatív – a környezeti kihívásokra
rugalmasan reagálni képes – rendszer, ahol a működést az önkormányzat biztosítja, mint
tulajdonos.
Az intézmény feladatait az alábbi működési területen látja el:
Gyomaendrőd város közigazgatási területe

Gyomaendrőd és Dévaványa városok, Hunya
községek Közigazgatási területe

- védőnői szolgálat

egészségügyi szakellátás és gondozás

- iskola és ifjúsági egészségügyi ellátás
- háziorvosi praxis működtetése

Az intézmény jelenleg is térségi szerepet tölt be városunk vonzáskörzetébe tartozó
kistelepülések egészségügyi ellátásában. A járások kialakításával valamint az ezzel
párhuzamosan az egészségügyben zajló struktúra átalakítással növekedhet az intézmény
térségi szerepe, hiszen a tervezet szerint egy járásba tartozó települések egyike sem
rendelkezik egészségügyi központként működtethető intézménnyel.
A járásközponti feladatok megszervezésében és ellátásában fontos terület az egészségügy,
fontos szereplő a Városi Egészségügyi Intézmény.

A térségi egészségügyi ellátással kapcsolatban meg kell említenünk, hogy kistérségen belül
Szarvas városában jelentős egészségügyi fejlesztés történt, azonban ennek ellenére
figyelembe véve a lakosságközeli ellátás biztosításának elvét, illetve ennek prioritását, a
járások

kialakításával

fontos

járásközponti

feladata

lesz

önkormányzatunknak

az

egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása. Ahhoz, hogy az intézmény ezt a feladatot magas
szakmai színvonalon, maradéktalanul el tudja látni, önkormányzatunknak meg kell
teremtenie, biztosítania kell a feltételeket. E koncepcióban a Képviselő-testület deklarálja,
hogy a továbbiakban is magas szakmai színvonalon és térségi szinten biztosítja az
egészségügyi alap- és szakellátás feladatainak ellátását.
Az egészségügyhöz kapcsolódó megnyíló pályázati lehetőségeket e koncepcióban
meghatározott célok megvalósításához kell igazítania az önkormányzatnak.
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HOGYAN

TERVEZHETŐ

AZ

EGÉSZSÉGÜGYI

FELADATOK

ELLÁTÁSA

TEKINTETTEL A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSRA?

Napjainkban folyik az egészségügy átalakítása a Semmelweis Tervben megfogalmazott
ágazati stratégiai és cselekvési tervek mentén. Ennek megfelelően a Semmelweis Terv egy
folyamatosan bővülő, alakuló egészségügyi koncepció, amely jelenlegi formájában az
egészségügyi ágazat szükséges átalakulásának sarokköveit jelöli ki.
A kórházak átvilágítása után a járóbeteg-ellátás és a rehabilitáció kerül sorra. A felmérést a
GYEMSZI februárban megkezdte. Számos variáció merült fel az intézetek jövőjét illetően.
Elképzelhető, hogy nem minden szolgáltató kerül az államhoz, hiszen van ahol az
alapellátáshoz integrálva működik a betegek ellátása, s valószínű, hogy ez esetben az
önkormányzatnál maradnak a szolgáltatók.

Társadalmunkban olyan mértékű változások következtek, következnek be melyek az
önkormányzati működés minden területét érintik. Ebben a változó közegben az
önkormányzatnak még inkább szüksége van arra, hogy feladatellátásának biztosítására
rendelkezzen stratégiai elgondolásokkal. Az egészségügy területén is ez a helyzet állt elő,
hiszen csak egy jól átgondolt, stabil stratégiai elképzeléssel lehet a változások elé menni,
illetve az új és újabb változásokra, helyzetekre rugalmasan reagálni. E koncepció a Városi
Egészségügyi Intézmény valamint a hivatal együttgondolkodásával, valamint a feladatok
továbbgondolásával készült el.
A koncepció készítésével az önkormányzat deklarálja azokat a fő célokat, melyeket az alap és
járóbeteg szakellátás területén el kíván érni, ugyanakkor figyelemmel van a változó
jogszabályi környezetre is.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései értelmében az
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
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Fenti jogszabályhely arról is rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat gondoskodik a
tulajdonában vagy fenntartásában lévő fekvőbeteg-szakellátó, valamint járóbeteg-szakellátó
egészségügyi szolgáltató működtetéséről.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzat kötelező
feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 2013. január elsejétől hatályos
rendelkezése kimondja, hogy az egészségügyi alapellátás mellett az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások is a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz
tartoznak.
Amennyiben az Önkormányzat elveszíti a járóbeteg szakellátást, a továbbiakban is
gondoskodnia kell a házi- és fogorvosi, valamint az ügyeleti ellátás mellett, az iskolaegészségügyről és a védőnői szolgálatról is.
Az állami szerepvállalással önkormányzatunk az egészségügy területén is abba a helyzetbe
került, mint az oktatási intézmények esetében, hiszen a járóbeteg szakellátás állami
fenntartása esetén a Városi Egészségügyi Intézmény kettészakadása következik be,
önkormányzati feladatként marad az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás.
Az önkormányzat elsődleges feladata a koncepció készítésekor annak eldöntése, hogy a
járóbeteg szakellátást „visszakéri” az állami fenntartótól vagy csak az egészségügyi
alapellátási kötelező feladatokat látja el a jövőben.
Mind szakmai, mind a pénzügyi szempontból a járóbeteg szakellátás megtartása
indokolt:
¾ a járóbeteg-szakellátás alkalmas arra, hogy integrálja az egészségügyi, szociális,
rekreációs célú és egyéb alapszolgáltatásokat; erősítse az ellátás/szolgáltatás
elérhetőségét,

minőségét,

fenntarthatóságát;

hatékonyan

vegyen

részt

a

népegészségügyi programok megvalósításában. A Városi Egészségügyi Intézmény
célja az ellátandó lakossággal, az önkormányzattal a hatékony kapcsolatrendszer
fenntartása. A járóbeteg-szakellátás lakosság közelbe vitele elősegíti a polgárok
egészségkultúrájának javulását, a praxisok működtetését és biztosítja a fekvőbeteg
ellátás előtti „kapuőri feladatok” elvégzését.
¾ A Városi Egészségügyi Intézmény költségvetéséhez az előző évekhez hasonlóan
önkormányzatunk 1,5 % kiegészítő támogatást biztosít. Az oktatási intézmények
esetében az önkormányzati támogatás meghaladja a 40 %-ot.
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Kockázatként jelentkezik az, hogy az egészségügy struktúrájának átalakítása mellett a
finanszírozás átalakításáról sincs információ, annak esetleges csökkenése a koncepció
készítésekor nem kiszámítható adat.
Ugyanakkor a Semmelweis Tervben rögzítésre került, hogy a járóbeteg szakellátóknak a
betegút szervezés kistérségi központjaiként kell működniük, és így kiemelt szerepet kell
kapniuk az ellátórendszer struktúra átalakításában. A koncepció készítésével párhuzamosan
szabályozzák újra a meglévő kapacitásokat, melynek az a célja, hogy a betegek legrövidebb
időn belül jussanak hozzá az állapotuknak legmegfelelőbb ellátáshoz. A területváltozásnak a
járóbeteg-szakellátásra gyakorolt hatását jelen koncepcióban nem tudjuk prognosztizálni.

A járóbeteg-szakellátás valódi súlya és szerepe az ellátó rendszerben lényegesen kisebb,
mint amennyit megérdemel. A jövőre vonatkozó tervek (állami szinten): funkcióváltás,
transzparencia,

kiszámíthatóság

és

stabilitás,

emberség

és

a

partner

tisztelete,

konszenzuskeresés a társadalmi, a szakmai és a civil szervezetekkel, a jó teljesítmény
elismerése és honorálása, valós ellátási igények (kapacitás-finanszírozás), szükséglet alapú
kapacitástervezés. Mindezek alapján elfogadható ellátórendszer jön létre, amely kiszámítható,
átlátható, fenntartható, specifikált és jellemző rá a távolság-idő optimalizálás, valamint
leginkább a beteg- és ellátási érdek.
A Semmelweis Terv a járóbeteg-szakellátással kapcsolatos főbb átalakítási irányok között
rögzíti, hogy „a kistérségi járóbeteg-szakellátó hálózat már működő, vagy uniós forrásokból
újonnan létrejövő önálló járóbeteg szakrendelőkből, illetve kistérségi kórházakból szerveződő
központokból áll, melyeknek rendelkezniük kell az alapszakmák elérhetőségével. A
sürgősségi fogadás biztosítása mellett kialakítható a nappali- és kúraszerű ellátás,
rehabilitáció, valamint az összevont alapellátási központi ügyelet, megfelelő diagnosztikai
háttérrel és gondozási tevékenységgel. Ahol megoldható célszerű ezeket az alapellátással
közösen működtetni. Csak időszakos (műszakos nappali munkarend szerinti) hozzáférést
biztosítanak.”
Fentiek alapján szintén indokolt a járóbeteg-szakellátás megtartása, mivel így a Városi
Egészségügyi Intézmény be tudja tölteni integráló szerepét az egészségügyi ellátások
biztosítása során a szakellátástól kezdve az egészséges életmód biztosításához kapcsolódó
szolgáltatásokig.
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Városi Egészségügyi Intézmény által biztosított járóbeteg szakellátás
Az intézmény kis méretéhez képest sokféle szakellátást működtet, kiváló szakemberekkel.
A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása
heti szakorvosi órák

heti nem szakorvosi órák

száma

száma

általános belgyógyászat

38

0

általános sebészet

25

0

általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

általános szemészet

22

0

általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

általános neurológia

20

0

ortopédia

8

0

urológia

15

0

reumatológia

20

0

pszichiátria

12

0

tüdőgyógyászat

20

0

általános laboratóriumi diagnosztika

5

10

általános röntgendiagnosztika

16

0

ultrahangdiagnosztika

14

0

nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika

2

0

fizioterápia

0

30

gyógytorna

0

40

tüdőgondozás

10

0

összesen

291

80

szakma megnevezése

Az intézmény fontosnak tartja és kiemelten kezeli a lakosság egészségi állapotának javítását,
egészségének fejlesztését. Preventív intézkedésként az idei Semmelweis ünnepen olyan
egészségnapot szervez az intézmény, ahol a lakosság találkozhat a Képviselő testülettel és az
intézet munkatársaival. A kötetlen beszélgetés mellett szűréseken vehetnének részt és
megismerkedhetnének az egészséges életmóddal-, táplálkozással.
Fontosnak tartjuk, hogy az egészségfejlesztést segítő Népegészségügyi Programokban
megnyíló pályázatok útján is részt vegyen önkormányzatunk.
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A Városi Egészségügyi Intézmény külön figyelmet szentel a mentális egészségnek és a
páciens-orvos közötti terápiás együttműködésnek. A beteg együttműködési készsége a kezelés
sikerének döntő mozzanata. Fontos, hogy a páciens legyen a középpontban. A betegegyüttműködés csak akkor lehet a terápiás célt megfelelő mértékben szolgáló, ha a betegek
valóban útmutatást, támogatást és irányítást kapnak. A tájékoztatásnak olyannak kell lennie,
mint egy szakmai meggyőzésnek, de nem szabad utasítani vagy kritizálni.
A Széll Kálmán Tervből: „ma Magyarországon az egészségügy a betegségből indul ki
ahelyett, hogy az egészségre koncentrálna”.
Az intézmény vezetője az egészségügyi dolgozók burnout felmérését, kezelését kiemelt
feladatnak tartja, melynek egyik eszköze a coaching, amely rugalmasabbá teszi a személyt és
fontos a belső egyensúly kialakításában.
“A lelki egészség nem valami olyasmi,
amit készen kap, vagy amire rátalál az ember.
Sokkal inkább valami olyasmi,
amit meg kell teremtenünk magunkban.”

/ Thomas Stephen Szasz/
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT, ISKOLA- ÉS IFJÚSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
GYOMAENDRŐDÖN

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos
jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően. A védőnői
szolgáltatás kiterjed az egyénre, a családra és a közösségre egyaránt. Feladatai: a nővédelem,
várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, 0-7 éves korú gyermekek
gondozása, tanköteles gyermekek gondozása, családgondozás.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a
gyermekek

testi,

szellemi

fejlődésük,

valamint

személyi

higiéné

ellenőrzése,

elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos
szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők
életvitelének segítése, részvétel az egészségtan oktatásban, iskola higiénés ellenőrzésében
való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
A védőnők a munkájukat a helyi gyermek háziorvosokkal együttműködésben végzik.
Védőnői ellátást végzők listája
Hatályos: 2012. 04. 01.
Területi védőnők
védőnő
helyettesek

szolgálat megnevezése
1 sz. körzeti védőnői
ellátás /040097481/

Kocsis Andrea

Lánczi Tímea

2. sz. körzeti védőnői
ellátás /040097479/

Varga Viktória

Futaki Adrienn

Lánczi Tímea

Varga Viktória

Pappné Szarka Emília

Samu Istvánné

Samu Istvánné

Pappné Szarka
Emília

3.sz. körzeti védőnői
ellátás
/040097482/
4. sz. körzeti védőnői
ellátás /040097478/
5. sz. körzeti védőnői
ellátás /040097477/
vegyes körzet

ellátandó létszám
0-7 éves : 135 fő
várandós:
8 fő
143 fő
0-7 éves : 103 fő
várandós:
8 fő
111 fő
0-7 éves : 123 fő
várandós:
9 fő
132 fő
0-7 éves : 177 fő
várandós:
8 fő
185 fő
iskolás:
232 fő
0-7 éves :
121 fő
várandós:
5 fő
358 fő

Iskola és ifjúság-egészségügyi védőnők
szolgálat megnevezése
1.sz. iskola védőnői ellátás
/040097480/
2. sz. iskola védőnői ellátás
/040097609/

védőnő

helyettes

ellátandó létszám

Futaki Adrienn

Kádár Magdolna

792 fő

Kádár Magdolna

Futaki Adrienn

819 fő
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ÁNTSZ kód
040097192
040097193
040097207

Iskolaorvosi ellátás
orvos
helyettes
Dr. Varga Géza
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Varga Géza
Dr. Katona Piroska
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Varga Géza

ellátandó létszám
690 fő
800 fő
774 fő

Országos szintű változások, célok
Az alapellátásban a házi gyermekorvosok, az iskolaorvosok, a védőnők, a pszichológusok és
egyéb gyermek-egészségügyi szakemberek korábbi évtizedek hagyományaira épülő hatékony
együttműködését újra el kell értelmezni. A gyermek-egészségügyi alapellátás és szakellátás
valamint a szociális és egészségügyi alapellátás kapcsolatát is javítani kell. A védőnői hálózat
az alapellátás egészébe szervesen integrált megerősítése különösen fontos. Elsősorban a
hátrányos helyzetű térségekben, a roma közösségekben, a hátrányos helyzetű családok
gondozásában kell a jelenlétüket ösztönözni.

Helyi szinten jelentkező probléma megfogalmazása
Évek óta problémaként jelentkezik a védőnői státuszok betöltése, azonban mind a Városi
Egészségügyi Intézmény, mind önkormányzatunk vezetése kiemelten fontosnak tartja a
meglévő 5 védőnői körzet megtartását, a státuszok betöltését, így többek közt a védőnők
számára szolgálati bérlakások kiutalásával teszi vonzóbbá a városunkban történő
munkavállalást, letelepedést.

Önkormányzat célkitűzése a védőnői szolgálattal, iskola- és ifjúság egészségügyi
ellátással kapcsolatban önkormányzatunk változatlan szakmai színvonalon kívánja
biztosítani mind a védőnői szolgálatot, mind az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátást.
Az alapellátás finanszírozása eltérő, míg a későbbiekben bemutatandó háziorvosi ellátás
finanszírozása többletbevételt hoz, addig a védőnői szolgálat önkormányzati támogatásra
szorul, ezért törekedni kell az utóbbi szolgáltatás költséghatékony működtetésének
megvalósítására. Az egyes szolgáltatások eltérő finanszírozása azt is mutatja, hogy azok
egymás bevételeit egyenlítik ki.
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HÁZIORVOSI ELLÁTÁS GYOMAENDRŐDÖN

Az ellátó rendszer kulcseleme, az állami egészségügyi rendszer alapköve.
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén nyolc felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra,
melyből hét praxis vállalkozás keretében működik.
A háziorvos kollégáktól kapott adatok a 2012. januári állapotnak megfelelő kártyaszámokról:
•

Dr. Bánki Gyula

•

Dr. Darvas Tamás

1174

•

Dr. Frankó Károly

1817

•

Dr. Kolozsvári Árpád

1650

•

Dr. Lizák Anna ( praxisát helyettesíti Dr. Darvas Tamás)

1217

•

Dr. Macsári Judit

1378

•

Dr. Palya József

1986

•

Dr. Veréb Lajos

906

kártyaszám:

1185 fő

Országos szintű változások, célok

Erősíteni kell a háziorvosi hálózat képességét és érdekeltségét a helyben befejezett ellátásának
arányának növelésére, a prevencióban, egészségnevelésben való aktív részvételre. Ennek
érdekében csökkenteni kell adminisztratív terheiket, támogatni a korszerű műszerpark
kialakítását. Vissza kell adni az alapellátásban dolgozó munkájának értékét, a praxisjog
megújításával segíteni kell a fiatalok praxishoz jutását. Országos tendencia, hogy a
finanszírozás elértéktelenedése miatt leszűkült a piacképes praxisok száma, a kilépni
szándékozó bőven nyugdíjkorhatár felett tevékenykedő háziorvos nem tudja eladni a praxisát.
A finanszírozás optimalizálásán kívül létre kell hozni egy önfenntartó praxisalapot. A
praxisjog megújítására valamint a praxisalap létrehozására 2011. év végén az országgyűlés
megalkotta a törvényeket, illetve a praxisalap létrehozásának részleteit 2012. I. félévében
megjelenő kormányrendeletben határozzák meg. A Semmelweis Tervben megfogalmazott
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változások egy részére már a jogalkotó a törvényi szabályokat megalkotta, azonban a
háziorvosi alapellátás átalakítása, erősítése nem képzelhető el a háziorvosi életpálya modell,
az egységes informatikai hálózat kialakítása az egyes alrendszerek közötti szorosabb
együttműködés nélkül.

Helyi szinten jelentkező probléma megfogalmazása
Az országos szinten jelentkező probléma, mely a praxisok értékesítési nehézségéből, a
háziorvosok életkorából adódik, településünkön is megjelent 2010. évtől kezdődően, amikor
is a nyugdíjkorhatárt bőven betöltött háziorvosok jelezték azt a szándékukat, hogy orvosi
tevékenységüket be kívánják fejezni. Mind a nyugdíjba vonuló háziorvos, mind az
önkormányzatunk szembesült azzal a problémával, hogy a praxis eladhatatlan, illetve az
orvosi státusz betöltése nehézségbe ütközik a fiatal orvosok érdeklődésének hiánya miatt.
Városunkban a háziorvosi alapellátásban az alábbi változások történnek melyekre az
önkormányzatnak megoldást kell találnia, illetve javasoljuk, hogy a felsorolt intézkedéseket
tegye meg önkormányzatunk az alapellátás folyamatos biztosítása érdekében:
¾ 2012. július 1. napjától dr. Frankó Károly igénybe veszi nyugdíját. Tartós
helyettesítést kell megoldanunk, amíg még árulja a praxisát. Helyettesítő orvosról
vélhetően gondoskodnunk kell, aki „ helyettesítő párja” lehetne a másik Fürst Sándor
utcai felnőtt háziorvosi praxisnak.
¾ 2012. augusztus 1. napjától dr. Lizák Anna praxisát célszerű lenne dr. Veréb Lajos
körzetéhez csatolni. Korábbi testületi döntés értelmében fenti határidőig Dr. Darvas
Tamás látja el Dr. Lizák Anna helyettesítését. Lizák doktornő eddigi asszisztense
1967-es születésű, a továbbiakban dolgozhatna a jelenlegi Frankó-féle praxisban, mert
az asszisztens már most nyugdíjas korú.
¾ Várhatóan 2013. januárjától ténylegesen nyugdíjas lesz dr. Palya József. Ez a praxis –
mivel itt a legmagasabb a kártyaszám – adható el a legnagyobb valószínűséggel. Palya
doktor asszisztense 1961-ben született, munkájára továbbra is számítanánk.
Fenti intézkedésekkel a háziorvosi alapellátás az összes háziorvosi körzetben biztosított.

Településünkön jelenleg két formában valósul meg a háziorvosi alapellátás:
¾ Városi Egészségi Intézménynél közalkalmazotti státuszban lévő háziorvos illetve
¾ vállalkozó háziorvos látja el az orvosi tevékenységet.
A 6. számú háziorvosi körzetben közalkalmazott orvos biztosítja az ellátást, az eltelt időszak
finanszírozását összegezve azt mondhatjuk, hogy 1380 db kártyaszámmal, közalkalmazotti
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asszisztenciával működő praxis költségvetése pozitív egyenlegű, éves szinten közel egy millió
forint többlet jelentkezik.
Önkormányzati működtetés esetén kockázatként, illetve egyszeri kb. 1,5 milliós költségként
jelentkezik az egyes rendelők tárgyi minimumfeltételének biztosítása, hiszen a nyugdíjba
vonuló vállalkozó háziorvosok tulajdonába kerültek a rendelő működéséhez szükséges tárgyi
eszközök, orvosi műszerek, azokat pótolni kell.
Önkormányzatunknak meg kell adni a leendő háziorvosoknak a választás lehetőségét, arra
kell törekednie, hogy olyan körülményeket teremtsen a leendő háziorvosok, illetve saját
intézménye, önmaga számára, hogy mindkét forma vonzó legyen a városunkban letelepedni
szándékozó orvos számára:
¾ a finanszírozás szempontjából optimális – legalább 1800 db kártyaszámú – körzetek
kialakítása és fenntartása
¾ önkormányzati vagyon műszaki állapotának megőrzése, fejlesztése
¾ a letelepedés vonzóvá tétele megfelelő színvonalú szolgálati bérlakások biztosításával

Önkormányzat célkitűzése a háziorvosi ellátással kapcsolatban

Önkormányzatunk változatlan szakmai színvonalon kívánja biztosítani mind a felnőtt, mind a
gyermek háziorvosi valamint a fogorvosi ellátást.
A Városi Egészségügyi Intézménnyel szoros együttműködésben a háziorvosi alapellátásban
kialakult helyzet megnyugtató megoldására törekszik, figyelemmel a szolgáltatás költséghatékony biztosítására.
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ÜGYELETI ELLÁTÁS GYOMAENDRŐDÖN

Önkormányzatunk 2004. július 1. napjától külső szolgáltatóval kötött feladatátadási
szerződést az ügyeleti feladatok ellátására. 2008. január 1. napjától határozatlan időtartamra
szóló szerződés alapján a Sani Med Trans Kft. látja el a feladatot. A Szolgáltató a Békési
Kistérség településein, illetve azon kívül több régióban biztosítja az ügyeleti ellátást.
A szerződés értelmében az önkormányzat a szolgáltató használatába adta Gyomaendrőd, Fő u.
3. sz. orvosi ügyelet céljára alkalmas épületet, a szolgáltatás ellátásáért havi 598.000.-Ft
önkormányzati támogatást nyújt a szolgáltató részére.
A szolgáltató a szerződés értelmében a szakmai jogszabályoknak megfelelően biztosítja az
ügyeleti ellátást, valamint gondoskodik az elhasználódott berendezések pótlásáról, illetve a
jogszabályváltozásból adódóan a műszerezettségre vonatkozó minimumfeltételekről.

Országos szintű változások, célok
A Semmelweis Terv szerint a háziorvosi ügyelet szervezeti formája jelenleg túlzottan sokrétű,
a háziorvosokon kívül magánszolgáltatók, kistérségi ügyeleti társulások, illetve az OMSZ is
lát (látott) el ügyeletet. Ennek megfelelően áttekinthetetlenül egyenetlen és ellenőrizhetetlen a
szakmai színvonal, sértve ezzel az igazságosság és a hozzáférés elvét. A megoldást a
sürgősségi rendszer átalakításához kötötten lehet megtalálni.
A jelenlegi gyakorlatban az alapellátási ügyelet ellátása jelentős szakorvosi teljesítményt
generál a fekvőbeteg osztályhoz tartozó ambulanciákon, sürgősségi betegellátó osztályokon.
Az alapellátási ügyelet integrálása és minőségi javítása ezt a terhelést hivatott csökkenteni.
A Semmelweis Terv a kistérségi járóbeteg-szakellátó hálózat funkciójaként jelöli meg az
alapszakmák elérhetőségét, sürgősségi betegfogadást, a nappali- és kúraszerű ellátást, a
rehabilitációt, valamint az összevont alapellátási központi ügyeleti ellátást, megfelelő
diagnosztikai háttérrel és gondozási tevékenységgel.

A Semmelweis Tervből láthatjuk, hogy az ügyeleti feladatellátás mai formáját kormányzati
szinten nem tartják megfelelőnek, annak újragondolását, átalakítását célul tűzte ki a
kormányprogram.
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Helyi szinten jelentkező probléma megfogalmazása

Az ügyeleti ellátást biztosító szolgáltató évente beszámol a feladatellátásról. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy a település lakossága panaszokkal, jelzésekkel él az ügyelet
munkájával kapcsolatban, nem teljes egészében elégedett az ügyeleti tevékenységgel. 2012.
januárjában tárgyalta a Képviselő-testület az előző évben végzett ügyeleti tevékenységről
szóló beszámolót. Döntésekor figyelembe vette a negatív lakossági észrevételeket, illetve a
járások kialakítását, és kijelentette, hogy az ügyelet más formában való ellátásának
lehetőségét meg kívánja vizsgálni. E koncepció nem helyettesítheti a feladatellátás részletes
és teljeskörű átvizsgálását, jelen koncepcióban a lehetőségeket összefoglalóan ismertetjük.
Az ügyeleti ellátásban a külső szolgáltató megjelenését egyrészt arra vezethetjük vissza, hogy
háziorvosaink időskorukra való tekintettel nem kívántak részt venni, mely elhatározást a
mindenkori Képviselő-testület tiszteletben tartotta, másrészt a környező településeken
megjelent külső szolgáltató megfelelő szakmai színvonalon és a települések számára költséghatékonyan, kistérségi szinten biztosította az ügyeleti feladat ellátását.

Önkormányzat célkitűzése az ügyeleti ellátás tekintetében
Az ügyeleti ellátás a települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az
önkormányzat egészségügyi intézménye által a háziorvosok közreműködésével vagy külső
szolgáltatóval kötött feladatátadási szerződés útján láthatja el az ügyeleti feladatokat.
Az ügyeleti ellátás finanszírozásáról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet rendelkezik, mely szerint 2010. decemberi lakosságszám alapján az OEP támogatás
havonta 1.275.347.-Ft, melyet az önkormányzat havi 598.000.-.Ft támogatással egészít ki.
Természetesen, ha az önkormányzat térségi, járásközponti feladatként kívánja ellátni ezt a
feladatot akkor a feladatellátásba bevont települések lakosságszámának arányában jogosult az
OEP finanszírozásra.
Amennyiben az Önkormányzat intézménye által kívánja a feladatot ellátni az alábbi
kiadásokkal kell számolnia:
1.) szakmai minimumfeltételek biztosítása:
¾ gépkocsi vásárlása egyszeri költségként és állandó költségként a gépkocsi
üzemeltetési, fenntartási költségei
¾ előzetes felmérés után tárgyi eszközök és orvosi műszerek pótlása
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2.) dologi kiadások – épület fenntartási költségei
3.) bérjellegű kiadások – az ügyeletben részt vevő orvosok díjazása, mely előzetes becslés
alapján az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV.
törvény rendelkezéseit figyelembe véve 800-1200.-Ft/óra. A mai ellátási rendszert tekintve
efölötti összeg tekinthető reálisnak; 1000 Ft. alatti óradíj már nem létezik, de előfordul 2000
Ft/óra.
Az ügyeleti ellátás átalakításával a járásközponti feladatok, a Városi Egészségügyi Intézmény
térségi-központi szerepvállalása miatt mindenképpen foglalkozni kell, természetesen a
szükséges megvalósíthatósági vizsgálatok lefolytatásával, hiszen a költséghatékonyságot a
forráshiányos gazdasági környezetben mindenképpen szem előtt kell tartani önkormányzatunk
változatlan szakmai színvonalon kívánja biztosítani az ügyeleti ellátást, kiemelten kezeli és
megvizsgálja a térségi szerepvállalás lehetőségét.

18

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON

Székhely:
Hősök útja 57.

Járóbeteg-szakellátás

Telephelyek:
Fő u. 2.

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás

Fürst S. u. 3.

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás

Erzsébet liget 2.

Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna

Hősök útja 40.

Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás

Fő u. 3.

Háziorvosi alapellátás

Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati vagyon vizsgálatánál a kötelező
feladatellátásból kell kiindulni:
Az önkormányzatnak kötelező feladatként az egészségügyi alapellátást kell biztosítania,
azonban a koncepcióban már kifejtettük, hogy az alapfeladatok nagyobb szakmai színvonalon
láthatók el, ha a szakellátást is, azt az alapellátáshoz integrálva biztosítjuk településünkön.
Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati ingatlanokból így nincs olyan ami
felszabadulna.
Az 1928-ban az eklektikus és a neogótikus stílusjegyek ötvözetében épült székhely nem
bővíthető, de a többi területen fejlesztési tervek megvalósíthatók.
A háziorvosi ellátás területén kialakult helyzetre reagálva már körvonalazódott, hogy Fürst S.
u. 3. sz. alatti ingatlan fejlesztésére felújítására van szükség a háziorvosi körzetek
működtetéséhez. E felújításhoz mindenképpen külső forrás (pályázat) bevonására van
szükség.

Önkormányzat

célkitűzése

egészségügyi

ellátáshoz

kapcsolódó

önkormányzati

vagyonnal kapcsolatban

Önkormányzatunk saját erőből illetve pályázati források bevonásával biztosítja az
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati vagyon műszaki állapotának megóvását, a
háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan felújítását, fejlesztését,
annak érdekében, hogy további minőségi javulást érjünk el ( városunk lakosainak: kismamák
és egyéb az ellátást igénybe vevő páciensek jó közérzete érdekében ).
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr.Frankó Károly praxisa
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Frankó Károly a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2011. november 29. napján bejelentette, hogy
2012. július 01. napjával meg kívánja szüntetni háziorvosi tevékenységét. A Képviselő-testület 711/2011. (XII. 22.)
Gye. Kt. határozatával tudomásul vette Dr. Frankó Károly bejelentését, valamint megbízta Dr. Torma Éva igazgató
főorvos asszonyt, hogy a körzet ellátásával kapcsolatos intézkedésekről folyamatosan tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Dr. Torma Éva 2012. március 22. napján írásban jelezte Önkormányzatunknak, hogy az ügyintézési idő változása
miatt a képviselő-testület döntése még márciusban szükséges ahhoz, hogy 2012. június 30-án az orvosi
tevékenységét befejezni kívánó Dr. Frankó Károly nyugdíját igénybe vehesse, és az ellátás ezt követően is
biztosított legyen a lakosság számára.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2012. július 1. napjától kezdődően, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
Fent leírtak miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a
határozati javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 2. számú felnőtt
háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási
szervtől a körzetre (a működtető szolgáltató kódja: 0825, OEP szolgálat kódja: 040090071, kártyaszám. 1817) 2012.
július 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2012.
július 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191

Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.
5500

Ikt: K21/ 2012.
Üi: Rávainé
.

Tárgy: soron kívüli testületi döntés Dr. Frankó Károly praxisának ügyében

Humánpolitikai Osztály
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető asszony részére

Igen Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az ügyintézési idő változása miatt szükséges lenne a képviselő-testület döntése még
márciusban ahhoz, hogy 2012. június 30-án az orvosi tevékenységét befejezni kívánó,
alapellátásban dolgozó kollégánk nyugdíját igénybe vehesse, és az ellátás ezt követően is
biztosított legyen a lakosság számára.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2012. július 1-től kezdődően,
az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény
működtesse.
Dr. Frankó Károly praxisának adatai:
• 2. számú felnőtt háziorvosi körzet,
• a működtető szolgáltató kódja: 0825,
• OEP szolgálat kódja: 040090071
• kártyaszám: 1817
A fentieket Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 711/2011.(XII.22.) határozata
alapján nyújtom be.

Gyomaendrőd, 2012. március 22.

Tisztelettel:
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:

2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készült átfogó értékelés elfogadása
Czikkely Erika önkormányzati intézmény vezető, Kis Éva, Kiss Ildikó, Tóthné Varga
Beáta
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, mely alapján készült el a beszámoló.
Elsőfokú gyámhatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. A gyámhatóság magába
foglalja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatal feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzat
jegyzője elsősorban a prevencióval összefüggő és az azonnali intézkedést igénylő ügyekben, míg a gyámhivatal a
felügyeleti és az ellenőrző ügyekben jár el.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások,
illetve gyermekvédelmi szakellátások valamint a hatósági intézkedések biztosítják.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala, - amely ellátja a jegyzői feladat- és hatásköröket is 1997. november 1. napjától működik, jelenleg 2 fővel. Az ügyintézők iskolai végzettségük főiskolai, illetve egyetemi.
A feladatot ellátó ügyintézők iskolai végzettségük, illetve korábbi szakmai tapasztalataik alapján megfelelő
hatékonysággal tudják a gyámhatósági feladatokat ellátni.
Gyomaendrőd körzetébe - gyámhivatali hatáskörben-, Hunya község is beletartozik.
Hatóságunk a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszűntetése érdekében együttműködik az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, így különösen a
védőnői szolgálattal, a házi orvossal, a házi gyermekorvossal, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így
különösen a családsegítő szolgálattal, a közoktatási intézményekkel, rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, a
pártfogó felügyelői szolgálattal, a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, munkaügyi hatósággal.
Ügyiratforgalmi adatok:
Év
2010
2011

Főszám
456
461

Alszám
3487
3091

A gyámhatósági feladatok megosztása területileg történik: az egyik ügyintézőhöz tartoznak az endrődi, nagylaposi,
öregszölői városrészek, valamint Hunya község, a másik ügyintézőhöz tartozik a gyomai városrész. A feladatok
megoszlása egyenletes. Az egyes ügyek rendkívül összetettek, egyes ügytípuson belül több hatósági döntés
meghozatala is szükséges.
A 2010-es évben a megtámadott döntések száma: 4, a 2011-es évben 1. Mindkét évben a fellebbezéseket
helybenhagyta a másodfokú gyámhatóság.
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
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I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Településünkön a születések száma 2010-es évben 91fő volt.
Településünkön a születések száma 2011-es évben 74 fő volt.
A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18 éves korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18 éves korig

2010
314 fő
374 fő
1.216 fő
624 fő

2011
312
230
1079
572

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:
Gyvt),továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört
a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy nappali oktatás munkarendje
szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága, amennyiben:
a)
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg – 2011. évi
szabályozás szerint -:
aa)
családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
(2011. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
(2011. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b)
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek
közül a legjelentősebb az évi két alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2010. és 2011. évben egyaránt 5.800,- Ft volt,
fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
A 2010. évben 568 családban élő 938 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ebből 106
fő volt nagykorú tanuló, míg 2011. évben 555 családban élő 957 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, ebből 100 fő volt nagykorú tanuló.
A pénzbeli támogatás 2010. évben kifizetett összege (évi két alkalom, július és november hónapokban) 11.339.000,Ft, 2011. évben ez az összeg: 11.449.200,- Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény2010-2011. évi ügyiratforgalma:
2010
644
1626

Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Óvodáztatási támogatás
12

2011
630
1303

A Gyvt. 2009. január 01. napjával vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési önkormányzat jegyzője annak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,a gyermek óvodai beíratását követően
pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege, amennyiben a gyermek
óvodai beíratására 2009. január 01. napját követően került sor, 2010. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
2010. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt. 2011. évben a támogatás összege nem változott.
A törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy első alkalommal
folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.
Településünk élt ezen lehetőséggel, ezért a 10/2009. (III. 05.) Gye. Kt. rendelet 12. §-a alapján az első alkalommal
járó óvodáztatási támogatást vásárlási utalvány formájában biztosítja a támogatásra jogosultak részére.
2010. évben 32 család 46 gyermeke, 2011. évben 35 család 48 gyermeke részesült óvodáztatási támogatásban,
2010. évben 860.000,- Ft, 2011. évben összesen 860.000,- Ft összegben. 2010. évben 2 szülő, 2011. évben 4 szülő
kérelme került elutasításra, mivel nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, (pl.: a gyermek nem halmozottan
hátrányos helyzetű, még bölcsődei nevelésben vett részt).
Tárgyév május és december hónapjában vizsgálni szükséges a gyermek rendszeres óvodába járását. Amennyiben
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, gondoskodni szükséges a szülők
részére a támogatás kiutalásáról, mindaddig, amíg a gyermek óvodai nevelésben való részvétele megvalósul. A
támogatás fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
Óvodáztatási támogatás 2010-2011. évi ügyiratforgalma:
2010
39
61

Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2011
54
167

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó, gyermekek részére nyújtható pénzbeli
és természetbeni ellátás.
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Azon gyermekek részesíthetők rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az öregségi nyugdíj összegét (2011. évben
28.500,- Ft/fő),
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők esetében az öregségi nyugdíj 150 %-át (2011.
évben 42.750,- Ft/fő),
és a támogatás alapjául elismert többletkiadása keletkezett.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási
díjának megfizetése.
magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, még a
jövedelmi viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek
Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
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A fentebb ismertetettektől eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói, hallgatói
jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet
vásárlásához. A közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2011. évben:
28.500,- Ft x 2 = 57.000,-Ft).
Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege az adott időszakban érvényes
kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg (a kedvezményes – diák, nyugdíjas – havi bérlet
ára 2011. évben 470,- Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal 1.000,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig
terjedhet, - kivéve a bérlet támogatást -, de az egy gyermekre kifizetett összeg éves szinten nem haladhatja meg a
30.000,- Ft-ot, mely összeg magába foglalja a kedvezményes bérlet megváltásához nyújtott támogatási összeget is.
Egyedi elbírálás alapján a támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási- és gyógyszer utalvány.
2010. évben 597 gyermekrészére 3.956.000,- Ft, 2011. évben 460 gyermek részére 2.324.395,-Ft került kifizetésre
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként. 2010. évben 79 család, 2011. évben 39 család vonatkozásában
elutasításra került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem. Az elutasítások legfőbb oka, hogy a családban
az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő esemény
bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyiratforgalma:
2010
549
1227

Főszámon iktatott ügyirat:
alszámon iktatott ügyirat

2011
376
560

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
A 0-23 éves korosztályú gyermekek jogosultak intézményi étkezési térítési díj kedvezményre.
50 %-os, illetve 100 %-os térítési díj kedvezményben részesülhet az a napközbeni étkezést igénybe vevő gyermek,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Bölcsődei, óvodai étkezési ellátás esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított gyermek 100 %os térítési díj kedvezményben részesül.
Általános iskola 8. évfolyamáig 100 % kedvezmény illeti meg a kedvezményre jogosult gyermeket.
További, kedvezményre jogosító jogcímek: 50 % térítési díjkedvezményben részesülnek életkortól függetlenül az
alábbi gyermekek:
Tartósan beteg, vagy fogyatékos,
- 3 vagy többgyermekes család tagja,
- Sajátos nevelési igényű.
(Megjegyzés: Ha egy gyermek több jogcímen is jogosult étkezési térítési díj kedvezményre, a kedvezmény
halmozása nem lehetséges, és elsőbbséget élvez a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság érvényesítése.
Pl. egy gyermek tartósan beteg, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesül, akkor a bevett
gyakorlat szerint az oktatási/nevelési intézmény a gyermekvédelmi kedvezmény jogán járó kedvezményt biztosítja.)
Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők százalékos
megoszlása jogcímenként:
2010. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde

56,25

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
8,33

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
2,08
14

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)
-

33,33

Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

37,72
32,26
52,78
38,63

4,39
7,26
3,05
5,48

8,77
12,10
13,89
11,49

2,07
30,28
7,33

49,12
46,31
37,07

2011. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

62,82
38,63
30,19
58,16
38,70

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
8,98
8,56
10,77
9,52
9,93

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
1,25
5,38
6,96
4,42
5,86

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)
27,90
4,90

26,92
47,43
52,08
40,61

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A Térségi Humánsegítő Szolgálat az előterjesztés mellékletében számol be a gyermekjóléti szolgáltatás és
családsegítés területén 2011. évben végzett tevékenységéről, mely beszámolót a Gyomaendrőd-HunyaCsárdaszállás Intézményi Társulás soron következő ülésén fog megtárgyalni. A pedagógiai szakszolgálaton belül
végzett tevékenységek közoktatási feladatok, e faladat teljesítéséről az önkormányzati minőségirányítási program
rendelkezése alapján mindig az adott oktatási év végével kell beszámolnia.
A beszámoló következő része csak a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos értékelést tartalmazza, mely az
átfogó értékelés tartalmi elemét képezi, azonban úgy gondoljuk, hogy ezen értékeléssel együtt átfogóbb képet nyújt
az intézmény működéséről a teljes beszámoló bemutatása.
A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgálat működését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 39-40. §-a szabályozza.
A gyermekjóléti szolgáltatás 1998-tól került az intézmény alapító okiratába, azóta (1998. január 1.) folyamatosan
működik, jelenleg 3 fő családgondozó közreműködésével.
2006. szeptember 1-től közoktatási intézményfenntartó társulás keretében Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
önkormányzata működteti a szolgáltatást.
A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelmét, egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítését tartja a
legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság,
munkanélküliség, alkoholizmus) amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. Ezért egy probléma
felmerülésekor mindig az egész családnak próbálunk segítséget nyújtani, bevonva minden családtagot a segítő
folyamatba.
Az alábbi adatok Gyomaendrődre vonatkoznak, a teljes ellátási területünkre vonatkozó adatok a beszámolónkban
találhatók meg.
2011. évben a gondozottak száma: 98 családban 216 gyermek.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység adatai a kezelt problémák típusa szerint (halmozott adatok):
Megnevezés
Kezelt problémák száma
Gyermeknevelési
57
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
64
Szülői elhanyagolás
34
Családi konfliktus
40
Magatartászavar
32
Szenvedélybetegség
22
Szülők vagy család életvitele
50
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
42
Fogyatékosság, retardáció
10
15

Családon belüli bántalmazás
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A kezelt problémák többségének számában és arányaiban az évek alatt minimális az eltérés (10% alatti a gondozott
gyermekek arányában), ez szignifikáns változást nem jelez.
A családgondozók a pszichológussal közösen dolgoznak a családok problémáinak megoldásában.
2011. évben nem érkezett jelzés szociális válsághelyzetbe került kismama ügyében.
Az átfogóbb szakmai munka megszervezése érdekében intézményünk 2011. március 22-én Gyermekvédelmi
Tanácskozást szervezett a jelzőrendszer tagjainak bevonásával. A tanácskozást minden évben összehívjuk, ahol a
veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek beszámolnak az elmúlt évben a
gyermekvédelemben elvégzett munkájukról.
Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása:
2010-től együttműködési megállapodás keretében 1 fő helyettes szülő áll rendelkezésre, hogy a gyermekek átmeneti
gondozása biztosítva legyen.
2011-ben gyermek nem került elhelyezésre a helyettes szülőnél.
Jelen dokumentum mellékletét képezi a Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítésről és gyermekjóléti
szolgáltatásról szóló 2011. évi beszámolója mindhárom településre vonatkozóan, melyben részletesen bemutatásra
kerül az intézmény szociális és gyermekvédelmi feladatainak ellátása.
IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
Védelembe vétel
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek
fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe
veszi. A védelembe vétel a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében tett hatósági intézkedés. A gyámhatóság
döntése a célszerű és hatékony beavatkozás érdekében tartós, családgondozással is párosuló hatósági
felelősségvállalást jelent.
A jegyzői hatáskörből kiemeljük a védelembe vételt, mint az egyik legfontosabb területet. A 2010. és a 2011. évben
elrendelésre kerülő védelembe vételi ügyekre jellemző volt, hogy az egyes családokban több gyermeket nevelnek
(5-7fő). A védelembe vett családokban egyre súlyosabb problémákkal találkozunk, a hátrányos helyzetű
családokban a kilátástalanak vélt helyzet fokozta az alkohol fogyasztását és ezáltal még több probléma lépett fel a
családok életében (anyagi ellehetetlenülés, konfliktushelyzetek, bántalmazás). A védelembe vételi ügyek minden
évben felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálatok eredményeképpen dominánsan a védelembe vételek fenntartására
került sor, azonban sok esetben átmeneti nevelésbe vételre irányuló eljárás kezdeményezése vált szükségessé. A
2011. évben védelembe vétel megszűntetésére is sor került részben eredményesség miatt, amikor a családban a
problémák rendeződtek, valamint nagykorúság okán. Azokban az ügyekben, ahol több mint 2 éve volt folyamatban a
védelembe vétel gyámhivatali hatáskörben eredménytelen védelembe vételre irányuló felülvizsgálat történt, ez a
2011. évben 21 kiskorút érintett.
Védelembe vett kiskorúak

2010
63

2011
58

Iskoláztatási támogatás felfüggesztése:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi
LXVI. törvény 2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének
jogintézményét. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú
fejlődésének elősegítése. Ennek értelmében „a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam
havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (családi pótlékot) nyújt”. Ha a gyermek
nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak.
A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik
igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek
védelembe vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája
összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és
védelembe veszi a gyermeket. A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen. Az 50 igazolatlan óra
automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár.
Iskoláztatási támogatás
felfüggesztése

2010
0

2011
6

Ideiglenes hatályú elhelyezés:
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy
önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a település önkormányzat jegyzője, a
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gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a
gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél,
vagy ha erre nincs lehetőség a legközelebbi ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó nevelőszülőnél, vagy ha erre
sincs lehetőség gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezi el.
Ideiglenes hatályú elhelyezések
jegyzői hatáskörben

2010
0

2011
3

Az elmúlt év során a megtámadott döntések száma: 1, a fellebbezést másodfokú gyámhatóság helybenhagyta.
V. A gyámhivatali hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok:
Ideiglenes hatályú elhelyezések
gyámhivatali hatáskörben

2010
5

2011
16

Családba fogadásra részben a szülő indokolt távolléte (pl. külföldi munkavállalás), egészségi állapota, illetve más
családi okok miatt kerülhet sor. Feltétele a szülő kérelme, amihez a gyámhivatal hozzájárulhat. A gyermeket a
szükséges ideig a szülő által megnevezett család átmenetileg befogadja, feltéve, hogy ez a gyermek érdekében áll.
Családba fogadáshoz történő
hozzájárulás

2010
0

2011
7

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti,
és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem
lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján
belül nem biztosítható.
Átmeneti nevelésbe vett kiskorúak
száma

2010
35

2011
31

A 2011-es évben 3 esetben az átmeneti nevelésbe vétel megszűntetésére került sor, a kiskorúak vérszerinti
családba történő visszahelyezésével.
A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság
megszüntette, a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője, a
gyermek ismeretlen szülőktől származik, a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és
személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem
helyezhető el leendő örökbefogadó szülőnél.
Tartós nevelésbe vett kiskorúak
száma

2010
1

2011
1

Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után – kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták – a gyámhivatal
legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a
fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi
környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.
Elrendelt utógondozások száma

2010
5

2011
3

A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére, - illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának
figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós
nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy a nappali
oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális
bentlakásos intézménybe felvételét várja. Az utógondozói ellátását a fiatal felnőtt – ha létfenntartását önállóan
biztosítani nem tudja – a 21. illetve – ha a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali
tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja - 24. életévének betöltéséig
kérheti.
Elrendelt utógondozói ellátások
száma

2010
0
17

2011
2

Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt:
- az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
- a gyermektartásdíj megelőlegezéséről
Ezen támogatások a központi költségvetés terhére kerülnek megállapításra.
A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerül sor, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen megállapította,
azonban a kötelezett rendszeres jövedelmére vezetett behajtás átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó
személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a jogszabályban meghatározottakat.
A támogatás mértéke általában megegyezik a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj összegével,
azonban ettől el lehet térni, de az előlegezett összeg ekkor sem lehet kevesebb a bíróság által megállapított összeg
50%-ánál. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig,
legfeljebb azonban három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása - egy alkalommal - legfeljebb
további három évre ismételten elrendelhető. A kötelezett meghatározott kamattal együtt köteles az előlegezett
összeget az államnak megtéríteni.
Gyermektartásdíj
megelőlegezésben részesülő
kiskorúak száma

2010
28

2011
17

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése csökkenő tendenciát mutat, tekintettel arra, hogy több esetben lejárt
a megelőlegezés időtartama.
Otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti, tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós
lakhatásának megoldását elősegítse. Támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább 3 éves megszakítás
nélküli nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. A fiatal felnőtt
kivételesen akkor is jogosult erre az ellátási formára, ha 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére árvasága
miatt került sor. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez és a fiatal felnőtt vagyoni viszonyaihoz
igazodik. A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek,
életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon
vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati
bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakás programban vagy lakáselőtakarékossági programban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű
törlesztésére. Indokolt esetben az otthonteremtési támogatás felhasználható a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal
felnőtt ellátását biztosító, vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátást biztosító bentlakásos szociális intézménybe
fizetendő egyszeri hozzájárulásra is. Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást
követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Otthonteremtési támogatásban
részesülő fiatal felnőttek száma

2010
0

2011
3

A 2011-es év során több esetben került sor otthonteremtési támogatás megállapítására, amely elősegítette a fiatal
felnőttek lakhatásának biztosítását.
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
- megállapítja a gyermek családi és utónevét,
- hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához
és egyidejűleg eseti gondnokot rendel,
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 41.§-a alapján megállapítja, az ismeretlen
szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait.
Családi jogállás rendezése

2010
38

2011
31

A családi jogállás rendezésére irányuló eljárások száma – habár csökkent – mégis ebből és az előzetes apai
elismerések számából arra lehet következtetni, hogy többen vállalnak gyermeket házasságon kívül. A jelenleg
kialakult társadalmi viszonyok között a család, mint intézmény jelentősége csökkent.
Az örökbefogadással kapcsolatban:
- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozó alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
- dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
- elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
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örökbefogadásához,
- dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
- dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
- kérelemre felvilágosítást adhat a vérszerinti szülő adatairól.
Az örökbefogadásra váróak száma minden évben meghaladja az örökbe fogadható gyermekek számát. Az elmúlt
időszakban kevesebb születésszám és kevesebb lemondó nyilatkozat volt az örökbefogadáshoz. Az átmeneti
neveltek kiskorúak esetében lehetőség van az örökbefogadásra, azonban a hatályos jogszabályok ennek
lehetőségét rendkívül leszűkítik.
Pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
- a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
- a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
- a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
- a gyermek örökbefogadásának felbontása,
- a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése és annak megszüntetése,
- a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
Feljelentést tesz:
- a gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása,
- a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt.
A 2010. évben nem került sor feljelentésre. A 2011-es évben több esetben került sor kiskorú bántalmazása,
veszélyeztetése miatti feljelentésre. A gazdasági nehézségek, a családon belül növekvő feszültségek egyre inkább
generálták az erőszakos cselekedeteket.
A szülői felügyeleti joggal kapcsolatban:
- dönt a gyermek és a szülő, illetve más jogosult személy kapcsolattartásáról,
- intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehatásáról,
- dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
- dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló
szülők nem jutnak egyetértésre,
- jóváhagyja a gyerek végleges külföldre távozására vonatkozó jognyilatkozatot,
- engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a
feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt,
- dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
- eljár a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben,
- engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő
foglalkoztatását.
Hatóságunk előtt egyre többen állapodnak meg szülői felügyeleti jog gyakorlásának kérdésében és egyre több
értesítést kapunk az illetékes bíróságtól gyermekelhelyezésre irányulóan. Ez is azt igazolja, hogy a család, mint
társadalmi egység jelentősége csökkent.
Kapcsolattartás:
A gyámhivatal hatásköre a kapcsolattartások szabályozására, újraszabályozására illetőleg végrehajtására irányul. A
gyermekétől külön élő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő
szülő vagy más személy pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. Mind a szülőknek, mind a
gyermekeknek törekednie kell válást követően is a szülő-gyermek kapcsolat fenntartásáról, mert a gyermek
érdekében az áll, ha továbbra is maga mellett tudhatja mindkét szülőjét.
A kapcsolattartás szabályozását elsősorban egyezség létrehozásával, tárgyalás megtartásával kell rendezni.
Kapcsolattartás formája, a folyamatos, és az időszakos kapcsolattartás. A szülőkön kívül jogosult a gyermekkel való
kapcsolattartásra a nagyszülő, a testvér, valamint - ha a szülő és a nagyszülő nem él, vagy a kapcsolattartásban
tartósan gátolva van - a gyermek szülőjének testvére és a szülőjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartási
kérelem elutasítására a kapcsolattartás korlátozására szüneteltetésére és megvonására kerül sor bizonyos
veszélyeztető magatartás gyakorlása folytán. A gyámhivatal hatáskörébe tartozik valamennyi kapcsolattartást
szabályozó határozat végrehajtása, tekintet nélkül arra, hogy az bíróság, vagy gyámhivatal hozta.
Kapcsolattartási ügyek
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2011
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A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban:
- a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
- ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
- irányítja és felügyeli a gyám, hivatásos gyám tevékenységét,
- felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, gondnokot,
- külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, eseti gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot,
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- az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel,
továbbá
- megállapítja a munkadíjukat.
Gyámság alatt álló kiskorúak

2010
77

2011
72

Gondnokság alatt állóak száma

2010
42

2011
49

A vagyonkezeléssel kapcsolatban:
- dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénz-vagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő
elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe
történő befektetéséről, letétben kezelésről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
- dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez
szükséges jóváhagyásáról,
- rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében
kötelességüket nem teljesítik,
- elbírálja a rendszeres és eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
- közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos
ügyekben,
- közreműködik a hagyatéki eljárásban.
Nyilvántartott vagyonos kiskorúk és
gondnokoltak száma

2010
246

2011
216

Az ingatlan tulajdonnal kapcsolatos eljárások száma (adásvétel, megterhelés) a 2010-es és 2011-es években
jelentősen lecsökkent, tekintettel a kialakult gazdasági helyzetre, 2010-ben 8, 2011-ben 7 eset.
VI. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak bemutatása:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya meghatározta a 2011. évi célvizsgálati
témákat:
- Nevelésbe vett gyermek gondozási helyének változásai, annak okai, a gyermek érdekének, véleményének
figyelembe vétele.
- Az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti nevelésbe vett
gyermek szülőjével és más hozzátartozójával történő kapcsolattartásának szabályozása, a jogszabály-módosítás
hatályosulása.
- Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének alakulására vonatkozó adatszolgáltatás.
Az célvizsgálatok vonatkozásában probléma nem merült fel.
Gyámhivatal:
Az ügyészség a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése esetén minden esetben vizsgálta az ügyiratokat,
kifogással nem élt.
VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény átszervezése után is magas színvonalú szolgáltatás nyújtása az ellátási területen élők számára.
2012. március 1-étől napi jelentést teszünk egy webes rendszeren keresztül. Ehhez kapcsolódóan február hónapban
fel kellett töltenünk a teljes ügykör adatait ebbe a programba, és napra pontosan jelezni kell az adott napi
ellátottakat. Tervekben műár hallhattunk arról, hogy a mi szolgáltatásaink is feladatfinanszírozottak lesznek, de
egyelőre ez a rendszer csak az ellátott személyek adatait kezeli, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat nem.
Gyámhivatal:
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Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn:
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálattal, a háziorvossal, a házi
gyermekorvossal,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így különösen a családsegítő szolgálattal
a közoktatási intézményekkel
a rendőrséggel
az ügyészséggel
a bírósággal
a pártfogó felügyelői szolgálattal
a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
VIII. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési koncepcióját, melyet a
2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek véleményezése után ismételten a testület elé került
elfogadásra.
Ez alapján az eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen belül az
önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni kell. Ezek a körülmények az
alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a pályázati lehetőségek,
mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet tisztaságát hivatottak
javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció elkészült, figyelemmel arra,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
Önkormányzati fenntartásban lévő szervezetek:
- Idősek gondozásával foglalkozó szerv
- Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szervek
- Vagyonőrzéssel kapcsolatos szervek
- Hatósági feladatot ellátó szervek
Az önkormányzat közigazgatási területén működő szervek:
-

Civil szervek
Rendvédelmi szervek

A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek központjában a Térségi
Humánsegítő Szolgálat áll. Az intézmény által ellátott feladatokban és az intézmény struktúrában nem történt
változás, de sikerült elérni, hogy a gyermekjóléti szolgálat saját dolgozóival látja el a feladatokat. Helyi szinten az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről
rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Humánsegítő Szolgálat koordinációs szerepét a települési gyermekvédelmi feladatokat
ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Támogatni kell az ifjúságvédelmi alap felosztásánál az olyan civil szervezeti kezdeményezéseket, melyek segítik
a fiatalok kulturált szabadidő eltöltését, figyelemmel a sport szervezetek támogatására is.
3.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a kábítószer fogyasztás
megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása érdekében a rendőrség, a közterületfelügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek bevonásával, különösen a késő esti órákban.
4.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon belüli erőszak
felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
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Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények (összesen 5 fő):
kényszerítés: 4 fő,
könnyű testi sértés: 1 fő.
Jelenleg folyamatban van ismeretlen tettes által gyermekkorú sérelmére elkövetett „megrontás bűntette”
bűncselekmény.
A 2011-es évben 1 fő gyermekkorú által elkövetett „jogtalan elsajátítás” bűncselekmény jutott a hatóság
tudomására.
A lefolytatott eljárások során megállapítható, hogy az elkövetés okai elsősorban a családi körülményekben, a szülői
nevelés hiányosságaiban, devianciáiban keresendőek, illetve befolyásolja a családok egzisztenciális helyzete, illetve
egyéb körülményei is (szülők iskolázottsága, stb.).
IX. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés keretében a következő
feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció, stb):
2011. május 18. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 4. helyezést ért el. A
rendezvény szervezésében a Kis Bálint Általános Iskola Diáksport Egyesülete vett részt. Ezen a programon nagy
létszámmal vettek részt más sportszervezet is,
A „Gól-Suli” Alapítvány 2011-ben már 14. alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyermek labdarugó tornát
(Szaloncukor Kupát) 2011. 12. 03. napján,
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, a Színfolt
Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 36. alkalommal megrendezésre került a Besenyszegi Gyermeknap,
Az „Élet Másokért Közhasznú Egyesület” karácsony előtt 2011-ben is megajándékozta a rászoruló
gyomaendrődi családokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Tóthné Rojik Edit
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.21.) önkormányzati
rendelete létszámleépítést rendelt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál, amely kihatással van a könyvtárak nyitva
tartására. Az intézményi létszám 6,5 főről 4 főre csökken.
A nyitva tartás szabályozása, része az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatnak (röviden: SZMSZ).
A települési könyvtárak fenntartására és irányítására vonatkozóan, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy
„68. § (1) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján
b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,”
Az intézményvezetője elkészítette az SZMSZ, könyvtári nyitva tartásának szabályozására vonatkozó módosítást, s
kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbiak szerint szíveskedjen elfogadni:
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomai könyvtár - Kossuth út 50. sz. - nyitva tartása 2012. április 2-től:
Hétfő - Péntek 9 – 17. óra,
Szombaton a könyvtár nem lesz nyitva.
A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtár - Blaha u. 21. sz. - nyitva tartása 2012. június 3-tól:
Hétfő - Péntek 13- 16,30.
Szombaton a könyvtár nem lesz nyitva.
A szabadságolások miatti nyári zárva tartás az alábbiak alapján kerül megszervezésre:
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomai könyvtár - Kossuth út 50. sz.:
2012. július 30 – augusztus 20. (15 munkanap)
(kivétel a világtalálkozó ideje alatti rendezvény).
A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtár - Blaha u. 21. sz.:
2012. július 23 – augusztus 20. (20 munkanap)
(kivétel a világtalálkozó ideje alatti rendezvény).
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között (3 munkanap) zárva tartanak.
Az SZMSZ módosítását az alkalmazotti közösség megismerte és elfogadta, melyről szóló jegyzőkönyv a titkárságon
megtekinthető.

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

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

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
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ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ -a alapján jóváhagyja a Határ Győző Városi
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a könyvtári nyitva tartás módosításával kapcsolatban
az alábbiak szerint:
1.
Nyitva tartás Gyoma Endrőd

Gyoma
Endrőd
2012.04.02.-től 2012. június 3.-tól
Hétfő - Péntek 8 - 17 9 - 16,30
9-17
13-16,30
Szombat
8 - 12
2.
A 2012-es évben a szabadságolások miatti nyári zárva tartás az alábbiak alapján kerül megszervezésre:
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomai könyvtár - Kossuth út 50. sz.:
2012. július 30 – augusztus 20. (15 munkanap)
(kivétel a világtalálkozó ideje alatti rendezvény).
A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtár - Blaha u. 21. sz.:
2012. július 23 – augusztus 20. (20 munkanap)
(kivétel a világtalálkozó ideje alatti rendezvény).
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között (3 munkanap) zárva tartanak.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámcsökkentése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletében a Határ Győző Városi
Könyvtárnál a hatékonyabb működés, a költségek csökentése érdekében 1fő létszámleéítését, valamint további két
álláshely megszűntetését rendelte el. Ennek következtében két könyvtáros álláshely végleges jelleggel megszűnik. A
hozott intézkedés következtében egy könyvtáros felmentéssel megszűntetésre kerül, további két dolgozó
munkaideje négy órával, további két dolgozó munkaideje két órával csökken.
Az érintett munkavállaló továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A belügyminiszter 2/2012. (III.1.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentései döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére ad lehetőséget. A
rendelet értelmében a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy
havi felmentési illetményre, a végkielégítés teljes összegének felére, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális
hozzájárulási adóra igényelhető támogatás. A támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig
nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A támogatás
három ütemben igényelhető: 2012. május 9. 2012. augusztus 9. és 2012. október 19-ig.
A visszaigényelhető támogatás összege:
1 fő könyvtáros
Felmentési idő 8 hónap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:

2012. április 1.
2012. november 30.
8 havi bér + szhadó

Végkielégítés:

8 havi bér + szhadó

Összesen:

Bér+szochadó

Visszaigényelhető Ft

174200+27%*8=
1769 872
174200+27%*8=
1769 872

221 234
884 936
1 106 170

A Határ Győző Városi Könyvtár nyitó létszámkerete 2012. évben 7 fő melyből egy álláshely végleges jelleggel, két
álláshely a kölségek csökkentése érdekében szűnik meg, így a záró létszám 4 főre módosul.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el a határozati
javaslatot.

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

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

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámcsökkentése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) költségvetési rendeletének
megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében 1 álláshelyet végleges jelleggel, további két álláshelyet a költségek
csökkentése érdekében megszűntet a Határ Győző Városi Könyvtárban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 7 főről, 3 fővel, 4 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő közalkalmazott, jogviszonya szűnik meg. Megállapítja, az érintett
munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 2/2012. (III.1.) BM rendeletének megfelelően jogviszony
megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások megtérüléséhez 1 106 170
Forint összegben nyújtson be pályázatot.
1 fő könyvtáros
Felmentési idő 8 hónap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:

2012. április 1.
2012. november 30.
8 havi bér + szhadó

Végkielégítés:

8 havi bér + szhadó

Összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Bér+szochadó

Visszaigényelhető Ft

174200+27%*8=
1769 872
174200+27%*8=
1769 872

221 234
884 936
1 106 170

9. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándéka
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén felolvasásra került 2012. február 15 – én dr.
Szilágyi Ferencné által írt levél, melyben támogatási szándékát fejezte ki a Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté
Fiókkönyvtárának fenntartási működését tekintve, fél millió forint összegben.
A város megszorított költségvetése biztosítja 2012 évben - ugyan csökkentett alkalmazotti létszámmal és
csökkentett nyitvatartási idővel – a könyvtárak nyitva tartását mind két településrészen.
A támogatót tájékoztattuk a fentiek alapján és felkértük, hogy szíveskedjen pontosítani illetve megerősíteni a
szándékát, hogy a felajánlott támogatást a fiókkönyvtár mely tevékenységére használhatja fel.
Dr. Szilágyi Ferencné 2012. március 19-én elküldte válaszlevelét, mely teljes terjedelmében a tájékoztató
mellékleteként olvasható.
A válaszlevél alapján:
„ Azt a szándékomat, hogy a Tímár Máté fiókkönyvtár fenntartási költségeit támogatom, továbbra is fenntartom.
Egy közalapítvány létrehozásán munkálkodom, amelynek a kezdő összege lesz a felajánlott félmillió forint, amit –
szükség esetén- a fiókkönyvtár a fenntartási kiadásainak fedezésére fordíthat. Az alapítvány létrejöttéről a
kuratórium természetesen tájékoztatást ad a könyvtárnak is, az Önkormányzatnak is. „
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a szíveskedjen a tájékoztatót megismerni és a döntési javaslat alapján
elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a tájékoztató
elfogadását.

Döntési javaslat
"Dr. Szilágyi Ferencné támogatási szándéka"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette dr. Szilágyi Ferencné
támogatási szándékát a Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának ügyében.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 27

Gyomaendrőd Város Polgármestere
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármester Úr 2012. március 5-én kelt levelét megkaptam. Nagyon örülünk a jó
hírnek, mely szerint az Önkormányzat a Tímár Máté fiókkönyvtár működését – ha
korlátozott módon is - 2012. évre biztosítja.
Polgármester úr kérte, hogy nyilatkozzam a támogatási szándékomról.
Azt a szándékomat, hogy a Tímár Máté fiókkönyvtár fenntartási költségeit támogatom,
továbbra is fenntartom. Egy közalapítvány létrehozásán munkálkodom, amelynek a kezdő
összege lesz a felajánlott félmillió forint, amit – szükség esetén- a fiókkönyvtár a fenntartási
kiadásainak fedezésére fordíthat. Az alapítvány létrejöttéről a kuratórium természetesen
tájékoztatást ad a könyvtárnak is, az Önkormányzatnak is.
Sokan figyeljük aggodalommal a könyvtáraink sorsát. Nagyon fontos számunkra mindkét
könyvtár. Az a kultúra, amit őriznek, önazonosságunk megmaradásának egyik alapfeltétele.

Kedvező döntésüket – többek nevében - még egyszer megköszönöm.
A jó együttműködés reményében
tisztelettel
Szilágyi Ferencné
ny. könyvtárigazgató

Gyomaendrőd, 2012-03-19

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több alkalommal tárgyalta a város közoktatási
rendszerének átszervezését, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tükrében.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat (röviden: THSZ) szociális feladatellátásával kapcsolatban a Képviselő-testület a
79/2012 (II.23.) számú határozata alapján azt a döntést hozta, hogy kerüljön kidolgozásra az alábbi két alternatíva:
Fenntartó
Feladat - ellátás formája:
Intézmény Társulás
A THSZ szociális feladatellátása beintegrálódik a TSZGK intézményébe külön
feladatellátásként.
Intézmény Társulás
Önállóan működő költségvetési szerv:
- szociális feladat ellátásával
A THSZ azon feladatai, amelyek az intézmény-átszervezési alternatívákhoz kapcsolódnak az alábbiak:
Gyermekjóléti alapellátások közül: gyermekjóléti szolgáltatás, mely a 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a szerinti
tevékenység. Az ellátás a veszélyeztetett 0-18 éves korú gyermekekre korlátozódik.
Gyermekvédelmi ellátások közül: önálló helyettes szülővel átmeneti gondozás működtetése, mely a 1997. évi
XXXI. törvény 49. §-a szerinti tevékenység. Az ellátotti körbe azok a kiskorúak tartoznak, akikről a szülő nem tud
gondoskodni, és emiatt a gyermek átmeneti gondozásba kerül. Ez még gyermekjóléti alapellátás, nem jelenti a
gyermek szakellátását. (Ilyen ellátást még nem valósult meg a gyakorlatban, de megszervezése a helyi
önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik.)
Szociális ellátások közül: családsegítés, mely az 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti tevékenység. A
családsegítés, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás életkori megkötés nélkül látja el a klienseit.
A feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltétek tekintetében megállapítható, hogy az THSZ oktatási és
szociális feladatellátásához külön-külön adottak a feltételek.
Személyi és képesítési feltételek:
A Térségi Humánsegítő Szolgálat 7 határozatlan időre kinevezett munkavállalót foglalkoztat a szociális és
gyermekvédelmi feladatokat felvállaló szakmai egységében:
- 6 családgondozót és
- 1 tanácsadó pszichológust.
A személyi feltételek előírásainak bemutatása az ellátott feladatokhoz kapcsolódóan:
A gyermekjóléti szolgáltatás, az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a szerinti tevékenység. A személyi és
képesítési feltételekről a 15/1998. NM rendelet 1. sz. illetve 2. sz. melléklete rendelkezik.
0-17 éves korosztály az ellátási körzetünkben 2.604 fő. Az ellátottak száma 2011-ben 242 fő volt. A családszám,
amelyben a gyermekek élnek 108. A végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően intézmény gyermekjóléti
szolgálatánál 3 családgondozó látja el Gyomaendrődöt, Hunyát és Csárdaszállást.
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a határozatlan időre kinevezett munkavállalók végzettsége megfelel a
képesítési előírásoknak a gyermekjóléti szolgáltatáson. Mindhárom fő felsőfokú szociális alapvégzettséggel
rendelkezik, ebből egy fő szociális szakvizsgát tett.
A családsegítés, mely az 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti tevékenység.
A személyi és képesítési feltételekről az 1/2000. SZCSM rendelet 2. sz. illetve a 3. sz. melléklete rendelkezik.
15.682 lakos él az ellátási körzetünkben, és a jogszabályoknak megfelelve 3 családgondozó látja el a feladatot.
Szociális segítő munkakörben nem, tanácsadó munkakörben 1 fő látja el a feladatot, a helyi igényekhez igazodóan.
A családsegítésen 3 fő családgondozó, határozatlan idejű szerződéssel dolgozik. Közülük egy fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus végzettségű, míg egy fő szociálpedagógus szakon az államvizsgáját letette, a nyelvvizsga
megszerzése folyamatban van. 1 fő rendelkezik adósságkezelői tanácsadó végzettséggel is, mely szükséges az
adósságkelezés működtetéséhez.
A szociális munkás rendelkezik szociális szakvizsgával is, jelenleg ő az intézményvezető-helyettes, aki a szociális és
gyermekvédelmi feladatok szakmai vezetői feladatát ellátja.
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A családsegítésen dolgozik még tanácsadóként egy fő teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződéssel. Az ő
végzettsége pszichológus.
Gyermekvédelmi ellátások közül: önálló helyettes szülővel átmeneti gondozás működtetése, mely a
1997. évi XXXI. törvény 49. §-a szerinti tevékenység.
2010. óta 1 fő helyettes szülővel kötött szerződést az önkormányzat, aki az előírt tanfolyamot elvégezte, így szükség
esetén nála elhelyezhető gyermek.
Mivel csak egy helyettes szülő van a mikro térségben, így nem szükséges önálló helyettes szülői tanácsadót
foglalkoztatni, hanem egy koordinátor segíti a helyettes szülőt, aki az egyik gyermekjóléti szolgálaton dolgozó
családgondozó, így szociális végzettséggel rendelkezik.
Tárgyi feltételek:
A jelenlegi tárgyi feltételek az eddigi intézményi struktúrát szolgálják ki. Az oktatási feladat leválásakor kerülnek
szétválasztásra az intézményi tulajdont képező kis-és nagymértékű tárgyi eszközök.
Mindkét alternatíva esetében szükséges a jelenlegi THSZ alapító okiratának a módosítása illetve az intézményi
dokumentum rendszer felülvizsgálata.
Az újonnan alapított intézmény illetve a TSZGK-ba beintegrálódó feladatellátás esetében is szükséges a működési
engedély módosítási kérelmének benyújtása.
A működés engedélyeztetése
A működési engedélyeket mindhárom tevékenység vonatkozásában, de külön-külön adja ki a Békés Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. A székhelyre vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt működési
engedély elemei a következők:
fenntartó megnevezése, székhelye, adószáma,
az intézmény neve, székhelye, ágazati azonosítója, adószáma,
a nyújtott szociális szolgáltatás megnevezése,
ellátási terület,
működés kezdő időpontja,
a működési engedély érvényessége.
A fentiekből következik, hogy a működési engedélyt akkor célszerű megkérni, amikor ezek az adatok már egy
testületi döntést követően rendelkezésre állnak.
Mindaddig, amíg az intézmény oktatási tevékenységének sorsa nem rendeződik, vannak bizonytalansági elemek.
Legkésőbb 2013. január 1-jétől az oktatási egység leválik a Térségi Humánsegítő Szolgálatról.
A) alternatíva:
B) alternatíva:
A THSZ szociális feladatellátása beintegrálódik a
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek
TSZGK intézményébe külön feladatellátásként
tevékenysége szociális feladatellátás
Fenntartó: Intézményi Társulás
Alapító okiratok módosítása, működési engedély beszerzése, valamint SZMSZ és házirend
THSZ és a TSZGK esetében
THSZ - új intézmény alapítása
Munkáltatói jogkörből adódóan kinevezések módosítása, áthelyezéssel
Munkáltató: a TSZGK
Munkáltató: az Intézmény Társulás,
A szakterület vezetésével
Az intézményvezetéssel megbízott vezetőt kell kinevezni.
A feladatellátás telephely megjelöléssel a Fő út 2. sz.
A feladatellátás székhelye a Fő út 2. sz.
- Mind két estben az meg kell, hogy maradjon a szakmai önállóság annak érdekében, hogy az ellátottak jogai és az
ellátás ne sérüljön.
- A szociális feladatellátásban gyors javaslattétel kell sok esetben ahhoz, hogy a Gyámhivatal – az
önkormányzatnál- megfelelő intézkedést illetve döntést tudjon hozni.
- Jelenlegi szerkezeti felépítésben a THSZ szociális feladatellátásához 10%-os az oktatási feladatellátásához 90
%-os önkormányzati támogatás szükséges.
- Amennyiben a Kirendeltség épületében május 1-től megszűnik az önkormányzati feladatellátás, abban az
esetben növekedni foga a THSZ dologi kiadása (karbantartás, takarítás, rezsi költség)
Az intézmény egység működése gazdaságilag és az önálló intézmény fenntartási költsége
szakmailag előnyösebb lehet, hiszen a szociális ellátások növekedni fog, a működési költségek önálló biztosítása
átjárhatósága által a szükséglet központú
végett (takarítás, karban tartás)
segítségnyújtás széles körben megvalósítható.
az intézmény gazdasági és munkáltatói irányítása
Az ellátást igénybe vevő egy helyen tájékozódhat és dokumentálása az önkormányzatnál kerül vezetésre
az elérhető szociális szolgáltatásról.
A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a család
komplexen segíthető a gyermekek fejlődésének
támogatása érdekében.
A két intézmény feladatellátása a szociális illetve
a gyermekjóléti törvény szabályozása alá esik.
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A két intézmény jelenleg is együtt működik a
szociális segítségre szorulók problémáinak
megoldásában.
Az Intézményi Társulás által fenntartott
intézmények társulási normatíva jogosultsága továbbra is
fennáll.
A THSZ beintegrálódása során gazdaságilag
kisebb ráfordítást eredményezhet a fenntartás,
ugyanakkor a feladatellátás hatékonysága nőhet, az
ellátási feladatok integrálódása végett.
Az átszervezés időbeli ütemezése:
2012. márciusi Kt. javaslatot tesz az Intézményi Társulásnak az átszervezéssel kapcsolatban.
2012. áprilisi Intézményi Társulási ülés dönt az átszervezésről, az alábbi időpontok meghatározással:
a)
önálló intézményként
b)
a Térségi Szociális Gondozási Központba beintegrálódva
a választott alternatíva alapján:
az alapító okirat elkészítésének határideje: 2012. november
a szakmai program fenntartói jóváhagyásának határideje: 2012. november
az intézményi dokumentumok (SZMSZ) elkészítésének, a működés engedély megkérésének határideje:
2012. december
A THSZ szociális feladatellátásának biztosítása - mind két alternatíva esetében - a Fő út 2. szám (Kirendeltség
épülete) alatt valósulna meg. Jelenleg is itt történi a feladatellátás.
A THSZ oktatási feladatellátása 2013. január 1. napjával az állam fenntartásába kerül. A feladatrendszer
átszervezésével célszerű lenne a THSZ oktatási feladatainak ellátását más helyszínre áthelyezni (lehetőségek: Fő út
81/2. sz. Speciális tagozat illetve Fő út 85. sz. volt óvoda épülete).
2013. január 1-től a Fő út 2. szám alatti - a Kirendeltség- épületben továbbra is a védőnői feladatellátás illetve a
THSZ szociális feladat ellátása valósulna meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testülete, hogy az előterjesztés alapján tegyen javaslatot az Intézményi Társulás
Képviselő-testületeinek, a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezése ügyében.

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

A BIzottság módosító javaslata alapján a következő határozati javaslatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2012.
május havi ülésén tárgyalja és hozza meg döntését, a Térségi
Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezéséről.

Döntési javaslat
"A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatrendszerének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületeinek, hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezését a
……………alternatíva alapján folytassa le.
B) alternatíva
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2012. május havi ülésén tárgyalja és hozza meg
döntését, a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezéséről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az oktatási intézmények gazdasági vezetésének átszervezése
Lévai Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 24/2012. (II. 7.) számú határozata
alapján javasolta Gyomaendrőd Város Képviselő-testületnek, hogy 2012. augusztus 1. napjától a város iskolái egy
gazdaságvezetés alá kerüljenek.
A bizottság határozati döntése alapján az előterjesztésben részletezésre kerül a javaslat megvalósítási menetének
lehetősége.
A javaslattétel oktatási-nevelési feladatokat ellátó költségvetési szervek működésének módosítását érinti.
Az oktatási-nevelési intézményeinket gazdálkodásukat tekintve két csoportba sorolhatjuk:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
b) önállóan működő költségvetési intézmények
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A változások - átszervezési feladatok felvázolása az alábbi pontok alapján kerül a Képviselő-testület elé
megtárgyalásra:
I. Fogalom meghatározások:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése alapján:
„10. §
(3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.”
Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek
felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához
szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik. Pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel nem
rendelkezik.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el és rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti
egységgel.
A közoktatási törvény meghatározza, hogy a nevelési-oktatási intézmények fenntartója hogyan, milyen időbeli
ütemezéssel járhat el, az intézményei átszervezésével kapcsolatosan.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a 37. § (5) bekezdés b)
pontja alapján:
„121. § (1)
15.952 intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5)
bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges;”
„37. § (5) A közoktatási intézményalapító okirata tartalmazza az
a) …
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló
vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét,
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nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat
megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül
a tanszakok megnevezését,”
Mivel az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos változás nem jelent intézmény átszervezést, ezért ebben az
esetben az alapító okiratok módosítására vonatkozó időpont meghatározás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (11) bekezdése alapján:
„102. §
(11)834 A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú
művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre
vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja…”
Mivel a város oktatási intézményrendszer átszervezésre kerül az óvodai feladatellátás és a sportcsarnok
üzemeltetése tekintetében, ezért célszerű lenne az átszervezési feladatokból adódó alap dokumentum rendszer
módosítását egyszerre elkészíteni.
II.

Az intézmények jelenlegi szerkezeti egységei, azok létszáma:

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő intézményként működik, gazdasági szervezeti
egységgel nem rendelkezik. Jelenleg az intézményvezető mellett 1fő iskolatitkár dolgozik napi 8 órában.
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda valamint a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önálló gazdasági szervezeti egységgel.
A gazdálkodást irányító egységek létszáma:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
1 fő gazdasági vezető, 1 fő könyvelő, 1 fő egyéb gazdasági feladatok. A Gimnáziumban a 2012. évi költségvetésben
a 3 főből 1 fő 2012 márciusától Gyesen van, az ő álláshelye nincs betöltve, és bérkiadás sincs rá tervezve.
Az intézmény munkáját segíti még 1 fő iskolatitkár.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
1 fő gazdasági vezető, 1 fő könyvelő, 1 fő egyéb gazdasági feladatok.
Az intézmény munkáját segíti még 1 fő iskolatitkár.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
1 fő gazdasági vezető, 1 fő könyvelő, 1 fő egyéb gazdasági feladatok.
Az intézmény munkáját segíti még 1 fő iskolatitkár.
A gazdálkodási feladatokat végző dolgozók besorolását, illetményét, esetleges felmentés esetén a felmentés
időtartamát, a felmentési illetmény és a végkielégítés összegét a következő táblázat szemlélteti.
Munkaviszony
kezdete
1975.08.01 2006.05.01 1981.01.01 1975.08.16 2011.04.20 2008.12.08
Közalk.mvisz.
1984 09.
kezdete
2002.01.01 2006.05.01 1981.01.01 1975.08.16 2011.04.20 2008.12.08 2009.08.31 2010.01.01 01
F3,
ex
kinev.
magasabb
Besorolás
D12
vez.
D11
E 13
E 01
F 02
E 13
Garantált
illetmény
108 000 Ft 200 000 Ft 108 000 Ft 130 800
108 000
200 000
130 800
111 600
201 300
Vezetői pótlék 0 Ft
40 000 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
40 000
0 Ft
0 Ft
40 000
Felmentés
időtartama
x
hó
4
3
8
8
2
2
2
2
7
Felmentési idő
2011.12.
kezdete
2012.03.02 2012.04.02 2011.11.03 2011.11.03 2012.05.01 2012.05.01 2012.05.01 2012.05.01 01
Munkav. alóli
2012.03.
felment kez
2012.05.02 2012.05.16 2012.03.03 2012.03.03 2012.06.02 2012.06.02 2012.06.02 2012.06.02 16
Jogviszony
2012.06.
megszüntetése 2012.06.30 2012.06.30 2012.06.30 2012.06.30 2012.06.30 2012.06.30 2012.06.30 2012.06.30 30
Felmentési
illetmény x hó 4 hó
3 hó
8 hó
8 hó
2 hó
2 hó
2 hó
2 hó
7 hó
Végkielégítés 4 hó
2 hó
8 hó
8 hó
0 hó
1 hó
0 hó
0 hó
8 hó
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III.

Átszervezési alternatívák:

A) alternatíva
A gazdasági szervezeti egység a Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában kerülne kialakításra. Ez az intézmény
megmaradna önállóan működő és gazdálkodó intézmény. Az intézmény gazdasági egysége 4 fővel működne (1 fő
gazdasági vezető és 3 fő gazdálkodási feladatokat végző). A Kner Imre Gimnázium és a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola önállóan működő intézménnyé alakulna át. A szerkezeti átalakítást követően a Kis Bálint
Általános Iskolában kialakított gazdasági egység végezné a 3 önállóan működő oktatási intézmény (Kner Imre
Gimnázium, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)
gazdálkodási és pénzügyi feladatait is. A gazdasági szervezeti egység feladata lenne a 4 oktatási intézmény
költségvetésének, beszámolóinak összeállítása, a költségvetés módosítása, a könyvelési feladatok, bérszámfejtési
feladatok ellátása, személyi anyagok kezelése, az SZMSZ, az alapító okiratok és egyéb szabályzatok felülvizsgálata,
együttműködési megállapodások megkötése és valamennyi a gazdálkodás során, azzal összefüggésben felmerülő
feladat ellátása. Ezen gazdasági egység feladatát képezné az intézmények - 2013. január 1-jével - az államnak
történő átadási folyamatának végrehajtása.
Az új gazdasági szervezeti egység 2012. július 1-jével kezdené meg működését. A 2012. évi I. féléves beszámoló
elkészítése már az új gazdasági szervezeti egység feladatát képezné az átadó gazdasági egység
közreműködésével.
Ennél az alternatívánál valamennyi oktatási intézménynél megmaradna 1 fő iskolatitkár, aki a gazdálkodási feladatok
vonatkozásában közvetlen, napi kapcsolatban állna a gazdasági szervezeti egységgel.
Az átszervezés során a jelenlegi 9 főből 1 fő áthelyezéssel kerülne a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda gazdasági
szervezeti egységéhez, a jelenleg Gyesen lévő kolléga álláshelye megmaradna üres álláshelyként, a rendszerben
jelenleg dolgozó 1 fő nyugdíjas kolléga felmentése pedig megtörténne 2012. május elsejével. A kollégát 2 havi
felmentési idő illeti meg, ami azt jelenti, hogy 2012. június 2-ával megkezdődne a munkavégzés alóli felmentése. 3
fő jogviszonya, közös megegyezéssel szűnhetne meg és 2012. július 1. napjától foglalkoztatásuk megvalósulhatna a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél. Amennyiben a közös megegyezés nem működne, létszámleépítés keretében lenne
lehetőség a létszám csökkentésére. Nehézséget fog okozni, hogy elviekben az új gazdasági egység, illetve az ott
maradó dolgozók feladatát képezné már, a féléves beszámoló összeállítása is, mind a 4 oktatási intézmény
vonatkozásában. A féléves beszámolót a MÁK részére augusztus elején kell az önkormányzatnak megküldenie. A
félévkor történő váltás abból a szempontból is megfontolandó, hogy az „átszervezéssel” érintett intézményeknek, az
átszervezés napjával záró beszámolót is készíteniük kell. Ebben az esetben a féléves beszámoló egyben záró
beszámoló is lehetne az intézményeknél (kiegészítve még az éves beszámoló tartalmi követelményeinek megfelelő
űrlapokkal).
Az átszervezés költségvetési hatása:
Abban az esetben, ha a dolgozók közös megegyezéssel vállalják, jogviszonyuk megszűntetését az intézményekben,
foglalkoztatásuk a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél lenne biztosítva. 2 fő 108.000 Ft összegű garantált illetménnyel
rendelkező dolgozó és 1 fő 240.000 Ft összegű illetménnyel rendelkező dolgozó, 2012. július 1. napjával, így ez az
intézményeknél a 3 dolgozó esetében 5 havi bér és járulék megtakarítást jelentene. A Gyesen lévő dolgozó
álláshelye zárolásra kerülne, ebben az esetben megtakarítással nem számolhatunk, mivel a Gimnázium
költségvetésében már nem szerepelt a bérkiadás tervezése. A nyugdíjas dolgozó 2012. május 1-jével felmentésre
kerülne. A dolgozó esetében a megtakarítás 6 havi bér és járulék, ugyanis a felmentési idő felére (az ő esetében 2
hónap a felmentési idő) eső költség visszaigényelhető.
Összes kalkulált megtakarítás: 2 fő*5 hó*108.000 Ft*1,27+1 fő*5 hó*240.000 Ft*1,27+1 fő*6 hó*111.600
Ft*1,27=1.371.600 Ft+1.524.000 Ft+850.392 Ft=3.745.992 Ft. Az oktatási intézményi rendszerben 5 fő maradna (4
fő, aki aktív munkát végez és 1 fő, aki Gyesen van).
Abban az esetben, ha a dolgozók nem vállalják a jogviszonyuk közös megegyezéssel történő
megszűntetését, 3 fő esetében létszámleépítés keretében, felmentéssel szüntethető meg a jogviszony. Ehhez a
Képviselő-testület döntése szükséges, hogy leghamarabb mikortól kezdhetik meg felmentésüket a dolgozók. Attól
függően ki mennyi munkaviszonnyal rendelkezik, különböző idejű a felmentési idő, tehát csak a konkrét személyek
ismeretében lehet számítást végezni. Létszámleépítés esetén egy havi felmentési illetmény és a végkielégítés
összegének a fele a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóval, visszaigényelhető a központi költségvetési
keretből.
B) alternatíva
Ezen alternatíva lényege az lenne, hogy minden oktatási intézmény a jelenlegi gazdálkodási besorolásában
működne 2012. december 31. napjáig, ami egyben azt is jelentené, hogy nem kerülne kialakításra az oktatási
intézmények vonatkozásában a javasolt 1 gazdálkodási szervezeti egység. Megtakarítás ebben az esetben is
elérhető lenne, ugyanis ha a javasolt 3 fő (2012. december 31-ig 2,5 fő) ezen alternatívánál is vállalná a közös
megegyezéssel történő megszűntetést, foglalkoztatásuk a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél történne a továbbiakban.
Amennyiben a kft.-nek is megfelel, ez megtörténhetne 2012. május 1. napjával. A Kis Bálint Általános Iskolánál, a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1-1 fő jogviszonya megszűnne, így ezen intézmények 2-2 fővel
látnák el a gazdasági feladatok irányítását, a Kner Imre Gimnáziumból pedig 0,5 fő, így az intézmény 1,5 fővel
irányítaná és látná el a gazdasági feladatokat.
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Összes kalkulált megtakarítás: 2 fő*7 hó*108.000 Ft*1,27+0,5 fő*7 hó*240.000 Ft*1,27=1.920.240 Ft+1.066.800
Ft=2.987.040 Ft. Az oktatási intézményi rendszerben 6,5 fő maradna (5,5 fő, aki aktív munkát végez és 1 fő, aki
Gyesen van). Amennyiben az „átszervezés” még 1 hónappal előrébb hozható, úgy a megtakarítás összege az
önkormányzatnál: 3.413.760 Ft-ra változhatna.
A fent kalkulált számok és megtakarítások csak abban az esetben teljesülhetnek, ha az érintett dolgozók
hozzájárulnak jogviszonyuk közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez (és vállalják az új jogviszony
létesítését a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél). Ellenkező esetben a felmentés és végkielégítés összege csökkenti a
kalkulált megtakarítás összegét, illetve nem beszélhetünk megtakarításról.
A)
alternatíva
Előnye: Az oktatási intézmények 2013. január 1-jével átadásra kerülnek az állam részére. A kialakított 1 önállóan
működő és gazdálkodó, valamint a hozzá tartozó 3 önállóan működő intézményi szerkezet pozícióba hozhatja és
sugallhatja egy Gyomaendrőd központú oktatási egység, centrum kialakítását az állam felé.
Hátránya: A gazdasági szervezeti egységben maradó kollégák részére többszörösére növekedett
feladatmennyiséget és felelősséget jelent a 4 intézmény gazdasági feladatainak, majd az állam részére történő
átadási feladatoknak a végrehajtása.
B)
alternatíva
Előnye: az önkormányzati szintű megtakarítás oly módon is elérhető, hogy a dolgozók terheit nem növeljük
többszörösére. Intézményi szinten 1 dolgozó kiemelése a rendszerből a megmaradt dolgozókra így is többlet terhet
ró, de nem nehezednének rájuk az átszervezéssel járó többlet feladatok (pl. szabályzatok átdolgozása, az átadás
napjával évközi záró beszámolók készítése, 4 intézményt érintő átadási feladatok stb.)
Hátránya: egy több egységből álló oktatási hálózat az állam részére történő átadásnál kevésbé előnyös pozíciót
jelenthet, az egyes oktatási egységeket talán könnyebben csatolhatják, más település oktatási intézményéhez vagy
esetleg szűntethetik meg.
IV. Az átszervezés időbeli ütemezése, illetve feladat meghatározások
Képviselő-testület a fenntartó az alábbi intézmények esetében:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményi Társulás a fenntartó az alábbi intézmény esetében:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
Képviselő-testület ülése
Intézményi Társulás ülése
Az
alternatíva
kiválasztása az NINCS ÜLÉS
intézmények
gazdasági
szervezeteinek átszervezése ügyében
A) alternatíva esetében (2012. július 1. napjától)
2012. április
Alapító okirat módosítása:
Alapító okirat módosítása:
- Kis Bálint Ált. Isk.-önállóan működő - Rózsahegyi K. önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv
költségvetési szerv
- Kner Imre Gimn., önállóan működő
költségvetési szerv
- Városi AMI önállóan működő
költségvetési szerv
B) alternatíva esetében (2012. május 1. napjától)
2012. április
Tájékoztató a Rózsahegyi K. Ált.
Iskola
gazdasági
szervezetének
működési felépítése tekintetében
2012. március

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntési javaslatát az alábbiak figyelembe vételével hozza meg:
Amennyiben a dolgozók nem járulnak hozzá a jogviszonyuk közös megegyezéssel történő
megszűntetéséhez és nem fogadják el a felajánlott munkalehetőséget, abban az esetben jogviszonyukat
csak felmentéssel lehet megszüntetni és a jelenlegi jogszabályok alapján biztosítani kell a felmentési időt,
valamint végkielégítést kell részükre fizetni.
A felmerülő költségek fedezésére (ez konkrétan személyfüggő) egyhavi felmentési idő illetve a végkielégítés
összegének fele a hozzákapcsolódó szociális hozzájárulási adóval visszaigényelhető a központi
költségvetési keretből.
Ez azonban többlet költséget jelen az intézményeknek, és ebben az esetben már nem beszélhetünk
megtakarításról a 2012-es évben. 2013. január 1-től pedig az állam átveszi az oktatási intézmények
fenntartását.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztést a
Képviselő-testület vegye le napirendről.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztést a
Képviselő-testület vegye le napirendről.

Döntési javaslat
"Az oktatási intézmények gazdasági vezetésének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza az oktatási intézmények
gazdasági szervezeteinek átszervezése ügyében:
A)
alternatíva
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 1. napjával a város oktatási egységei
tekintetében - Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon - egy
gazdasági egységet hoz létre.
A gazdasági egység:
- székhelye a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménye,
- intézményi besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
- szervezeti egység létszáma: 4 fő (1 fő gazdasági vezető, 3 fő gazdasági ügyintéző).
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon intézményi besorolása önállóan működő költségvetési
szerv lesz, mely intézmények gazdaságilag a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda gazdasági egységéhez fognak
tartozni – együttműködési megállapodás alapján.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármester, hogy tájékoztassa a
Gyomaendrőd- Hunya-Csárdaszállás Intézményi Társulás Képviselő-testületeit az oktatási intézmények gazdasági
egységeinek átszervezéséről.
Az új gazdasági egység létrehozásával kerüljön módosításra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola,
Óvoda és Diákotthon intézmény alapító okirata 2012. április hónapban.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új gazdasági egység létrehozásával módosítja a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézmények alapító okiratát 2012. április hónapban.
4.
Az új gazdasági egység kialakításával megtörténik a dolgozók felmentése, illetve jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetése az alábbiak alapján:
intézmény
Gyes, nyugdíjazás
Az intézménynél maradó Létszám alakulása 2012.07.01-től
létszám
Kis Bálint Ált. Gyomaszolg Ipari
Isk.-hoz
Park Kft.-hez
Kis Bálint Ált. Isk.
1 fő gazdasági vezető
1 fő gazdálkodási
1
fő
gazdálkodási
feladatokat végző
feladatokat végző
Kner Imre Gimn.
1 fő gyes
1 fő gazdálkodási
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Rózsahegyi K. Ált. Isk.

1fő
nyugdíjas
felmentése
2012.
május 1. napjával
-

Városi AMI

-

feladatokat végző
2 fő gazdálkodási 1 fő gazdálkodási
feladatokat végző feladatokat végző
-

-

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon intézmények vezetőit, hogy a dolgozók áthelyezésével, megszűntetésével illetve felmentésével
kapcsolatos feladatokat lássák el.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézmények gazdasági egységeit a
feladatok folyamatos átadására-átvételére. Az intézmények jelenlegi gazdasági egységeinek alkalmazottai kötelesek
közreműködni az intézmény 2012. I. félévi beszámolójának összeállításában.

B) alternatíva
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város oktatási egységei tekintetében - Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon – nem hoz létre egy gazdasági
egységet.
2.
Az oktatási intézmények a jelenlegi gazdálkodási besorolásuk alapján végzik feladatukat 2012. május 1. napjától az
alábbi dolgozói létszámmal:
intézmény

Gyes

Kis Bálint Ált. Isk.

-

Kner Imre Gimn.

1 fő gyes

Rózsahegyi K. Ált. Isk.

-

Városi AMI

-

Megszűntetéssel átkerült dolgozók
Kis Bálint Ált. Gyomaszolg Ipari
Iskola
Park Kft
1 fő gazdasági vezető
1 fő gazdálkodási
1
fő
gazdálkodási
feladatokat végző
feladatokat végző
0,5 fő gazdasági vezető
0,5
fő
1
fő
gazdálkodási
gazdálkodási
feladatokat végző
feladatokat végző
1 fő gazdasági vezető
1 fő gazdálkodási
1
fő
gazdálkodási
feladatokat végző
feladatokat végző
Az intézménynél
létszám

maradó

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon intézmények vezetőit, hogy a dolgozók közös megegyezésen alapuló, a jogviszony megszűntetésével
kapcsolatos feladatokat lássák el.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármester, hogy tájékoztassa
2012. április hónapban a Gyomaendrőd- Hunya- Csárdaszállás Intézményi Társulás Képviselő-testületeit az oktatási
intézmények gazdasági szervezeteinek működéséről.
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási intézmények gazdasági vezetésének
átszervezése tárgyú előterjesztést leveszi napirendről.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési lehetőségeinek felvázolása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2012. (II.23.) számú határozatával azt a döntést
hozta, hogy a város intézményrendszerének átszervezéséből adódóan a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével
kapcsolatban kerüljön kidolgozásra, felvázolásra az alapítvány, nonprofit társaság és a vállalkozás általi üzemeltetés
lehetősége.
Jelen helyzet
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 létesítmény jelenlegi kihasználtsága az alábbi:
Szorgalmi időben
- délelőttönként az oktatási intézmények testnevelési óráit tartják,
- délutánonként az iskolák sportszervezetei illetve az egyéb sportszervezetek foglalkozásait tartják.
Szorgalmi időszakon kívül és hétvégeken az egyéb sportszervezetek vehetik igénybe a létesítményt.
2010. március 1. napjáig a vállalkozásban üzemeltetett sportlétesítmény az alábbi díjtételekkel illetve
önkormányzati támogatásokkal üzemelt:
2008. évben 233.333 Ft/hó került kifizetésre, mely éves szinten: 2.273 E Ft
2009. évben 243.833 Ft/hó került kifizetésre, mely éves szinten: 2.905 E Ft
2010. év tört év volt az átadás miatt
Terembérleti díjak meghatározásra kerültek a bérleti szerződés alapján:

közoktatási intézmények számára a kötelező testnevelési órák és diáksportköri foglalkozások (egy tanítási évben 1330 óra) m
egyéb szervezett sportrendezvények, tömegsport foglalkozások, iskolai és céges rendezvények esetében
a felnőtt kézilabda, röplabda, egyéb szervezett sportágak esetében
- valamint a bérlő vállalta, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek rendezvény megtartására, évi 4-5
alkalommal az Önkormányzat által megjelölt időpontokban a bérleményt díjmentesen használatra átengedi
A terembérleti díjak csak az infláció mértékével emelkedtek.
2010. március 1. napját követően a Kner Imre Gimnázium fenntartásában a sportlétesítmény, az alábbi
díjtételekkel illetve önkormányzati támogatásokkal üzemelt:
2010.
2.290 Ft/óra
3.050 Ft/óra
3.810 Ft/óra

Testnevelési és diáksport órák
Tömegsport órák
Általános óradíj

2011.
2.290 Ft/óra
3.050 Ft/óra
3.810 Ft/óra

A Gimnázium tájékoztatása alapján a Sportcsarnok üzemeltetését 2011. évben 58,5%-os (5.840 E Ft)
önkormányzati támogatás mellett tudta megvalósítani.
Ez az összeg tartalmazza a testnevelési és diáksport órák megtartásának óradíjait 8-16 óráig, valamint a csarnok
fenntartási (alkalmazotti létszám, közműdíjak) költségeinek egy részét.
Amennyiben a T. Képviselő - testület a VLSCS üzemeltetését nem kívánja átadni az államnak a jelenlegi
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szerkezeti egységben, úgy a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát legkésőbb 2012.
május 31. napjáig módosítani kell, mivel intézmény átszervezés jön létre a feladat leválasztásával.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a 37. § (5) bekezdés b)
pontja alapján:
„121. § (1)
15. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5)
bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges:
„37. § (5) A közoktatási intézményalapító okirata tartalmazza az
a) …
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló
vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét,
nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat
megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül
a tanszakok megnevezését,”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján:
„102. §
(11 A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével,… „
A VLSCS üzemeltetésére olyan szervezetei egység kiválasztására van szükség, mely fel tudja vállalni, illetve tudja
biztosítani a működtetéshez szükséges személyzetet (sportmenedzser, technikai személyzet) valamint a
működéshez szükséges költségeket: személyi, épület-fenntartási/üzemeltetési, felújítási.
Az üzemeltetési lehetőségek felvázolása
I. Alapítvány általi üzemeltetés
Az önkormányzati fenntartású – Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon - nevelési és
oktatási feladatellátáshoz kapcsolódó szervezet a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért alapítvány.
Az alapítvány célrendszerét tekintve: - nevelés és oktatás, kulturális tevékenység és örökség védelme, természet-,
környezet- és állatvédelem, gyermek- és ifjúság védelem és érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségek, valamint határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenységek.
A fentiek alapján a VLSCS üzemeltetési feladatát jelentő tevékenység nem szerepel az alapítvány cél és
tevékenység rendszerébe.
Az alapítvány megfelelő forrás hiányában feltehetően nem tudná üzemeltetni, illetve fenntartani a Sportcsarnokot.
II. Nonprofit társaság általi üzemeltetés
A Zöldpark Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. A gazdasági társaság lehetőségei
az üzemeltetésre jobbak, mint a fent említett alapítványnak. A társaság az üzemeltetéshez szükséges személyzetet
kisebb költségek mellett tudja biztosítani, a közhasznú munkavégzésben igénybe vehető támogatási lehetőségeket
ki tudja használni. Az önkormányzat mint kizárólagos tulajdonos az üzemeltetés felügyeletét hatékonyabban tudja
kontrolálni a társaságnál, illetve szükség esetén be tud avatkozni.
III. Vállalkozás általi üzemeltetés
A sportcsarnok vállalkozásban történő üzemeltetésének jelenlegi feltételei rosszabbodtak a korábbiakhoz képest az
alábbiakban részletezett okok miatt.
1. Az előterjesztésben már leírt jogszabályi változás következtében 2013. január 1. napjától a oktatási feladatellátás
az állam feladatkörébe fog tartozni és majd az állam eldönti, hogy az oktatási intézmények ezen feladatellátását
hogyan és hol (sportcsarnok igénybevétele) valósítja meg. Nem garantált, hogy az állam a vállalkozásban való
üzemeltetést a továbbiakban is fenntartja. A 2012-es év tekintetében, amennyiben vállalkozás formájában kerül
üzemeltetésre a csarnok, akkor az oktatási intézmények terembérleti díjainak támogatási kiadásai jelennek meg
(szeptembertől decemberig).
2. Ebben a formában történő üzemeltetés során az önkormányzat támogatást biztosított a sportcsarnokot
igénybevevő oktatási intézményeknek a kötelező testnevelési órák terembérleti díjainak kifizetéséhez. A terembérleti
díjakat korábban az önkormányzat szabályozta a bérleti szerződésben. Az üzemeltetőnek az 1%-kon felüli emelését
jóvá kellett hagyatni a T. Képviselő – testülettel. Miután az állam átveszi a feladatellátást a kötelező testnevelési órák
terembérleti díjai, illetve a támogatás mértéke feltehetően megváltozik.
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3. Az eddigi tapasztalatok alapján vállalkozás által úgy tudott üzemelni a sportcsarnok, hogy kapcsolódott hozzá az
ifjúsági tábor, melynek bevételei biztosították a kettő ingatlan fenntartását. Az ifjúsági tábor mint jelentős bevételi
forrás már nem áll rendelkezésre, mivel azt a Gyoma – Gyöngye Kft. üzemelteti 2025. február 28. napjáig.
4. A vállalkozásban történő üzemeltetés során az épület állagmegóvása nehezebben kényszeríthető ki, melyet az
eddigi tapasztalatok is alátámasztanak.
A fent vázolt üzemeltetési formák mindegyikéhez szükséges az önkormányzati támogatás biztosítása.

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

A Bizottság az alábbiak szerint javasol a határozati javaslat elfogadását:

A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése kikerül a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium feladat ellátási köréből és az intézmény,
alapító okiratának módosítása 2012. május 31. napjáig kerüljön
átdolgozásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Lajos
Sportcsarnok üzemeltetését nonprofit társaság által valósítsa meg.

Döntési javaslat
"A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési lehetőségeinek felvázolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése kikerül a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladat
ellátási köréből és az intézmény, alapító okiratának módosítása 2012. május 31. napjáig kerüljön átdolgozásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetését nonprofit
társaság által valósítsa meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Megállapodás módosítása a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT
működtetésére vonatkozóan
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata között létrejött Megállapodás módosítása szükséges az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
működési finanszírozásának pontosítására vonatkozóan, amelynek forrását a 16/2012. (I. 26.) Gye. Kt. határozat
szerint biztosította a Képviselő-testület.
Az Európai Uniós támogatással, a 3. sz. Idősek klubja épületbővítéseként megvalósult Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (a továbbiakban: Rózsahegyi Ház) működtetésére az Alapítvány megkapta a használatbavételi
engedélyt. Az ingatlannyilvántartási térkép tartalmában bekövetkezett változás térképi átvezetése végett megvalósult
állapotról épületfeltüntetési vázrajzot kell benyújtani az illetékes Földhivatalhoz.
Az ingatlan nyilvántartásban jelenleg a régi általános iskola épülete és az udvari melléképület szerepel a térképen,
"általános iskola" megnevezéssel. A földmérési alaptérkép tartalmában tehát mind az idősek otthona épületének,
mind a Rózsahegyi Ház feltüntetése, továbbá az ingatlan rendeltetésének megváltoztatása szükséges. Ezt a
változásbejelentést két eljárás keretében folytathatjuk le.
Egyrészt a Szent Imre Idősek Otthona épületegységének feltüntetése és az ingatlan rendeltetésének
megváltoztatását kérelmezheti az önkormányzat az idősek otthona használatbavételi engedélye alapján. A
Földhivatal az ingatlan rendeltését az önkormányzat kérelmére "idősek klubja és idősek otthona" megnevezésre
változtatja.
A Rózsahegyi Ház az Idősek Klubja épületbővítéseként valósult meg, azzal közös mintegy 6 m2-es
közlekedőrésszel. Az épület építtetője és működtetője a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány, de
önálló tulajdonú épületként nem lehet feltüntetni, ezért szükséges, hogy az önkormányzati tulajdonú 8406 helyrajzi
számú ingatlanban az Alapítvány tulajdonjogot szerezzen. Az Alapítvány tulajdonszerzésével a 8406 hrsz-ú ingatlan
a számított tulajdoni hányadok feltüntetésével osztatlan közös tulajdonba kerül. Az Alapítvány által használt
épületrészt és annak hasznos területét egy használati megosztási vázrajzon és a hozzá tartozó kimutatás szerint
rögzítjük.
Az Alapítvány tulajdonszerzésének lehetőségét szintén a megállapodásban szükséges rögzíteni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

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

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

1. döntési javaslat
"Megállapodás módosítása a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal az IKSZT működtetésére vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány között 2011. november 30-án létrejött Megállapodás
módosítását a következők szerint:
1./ A Megállapodás 1. pontja:
Felek rögzítik, hogy 2010. május 04. napján az alapítvány részére 49.257.428,-Ft pályázati támogatást ítélt meg a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt található ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A
Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A projekt során a III.153/2010. ikt. számú építési
engedély alapján létrejött épület tekintetében az alapítvány a projekt befejezését követően ráépítéssel nem szerez
tulajdont/vagy tulajdont szerez.
az alábbiak szerint módosul:
1. Felek rögzítik, hogy 2010. május 04. napján az alapítvány részére 49.257.428,-Ft pályázati támogatást ítélt meg
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú, 385,73 m2 területű, természetben
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt található ingatlanon Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A
Gyomaendrőd 8406 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A projekt során a Mezőberény Polgármesteri
Hivatal Jegyzője megbízásából kiadott III.12/2010. ikt. számú építési engedély alapján létrejött és III.28/2012.
iktatószámú használatbavételi engedéllyel rendelkező épület tekintetében az alapítvány a projekt befejezését
követően ráépítéssel tulajdont szerez. Felek az Alapítvány által használt épületrészt és annak hasznos területét a
jelen megállapodás mellékletét képező használati megosztási vázrajzon és a hozzá tartozó kimutatás szerint
rögzítik.
2./ A Megállapodás 2. pontja:
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 45 fő befogadó képességű IKSZT épület, közösségi tér, ahol irodai
szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos képzések, csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség.
az alábbiak szerint módosul:
2. A projekt keretében megvalósításra kerül egy 45 fő befogadó képességű IKSZT épület, közösségi tér, ahol irodai
szolgáltatás, tanácsadás, kiscsoportos képzések, csoportfoglalkozásokra lesz lehetőség. Az IKSZT első működési
évére tervezett bruttó 3 725 850,- Ft kiadásaira az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében elkülönített összeget
havonta egyenlő arányban bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, amivel az Alapítvány minden negyedév utolsó
hetében köteles elszámolni.
3./ A Megállapodás 5. pontja:
A projekt keretében az alapítvány az IKTSZ működtetésének személyi feltételeiként vállalta 2 fő részmunkaidős
munkatárs foglalkoztatását heti 20 és heti 30 órában.
az alábbiak szerint módosul:
5. A projekt keretében az alapítvány az IKTSZ működtetésének személyi feltételeiként vállalta 2 fő részmunkaidős
munkatárs foglalkoztatását heti 20 és heti 30 órában. A 2012. évre tervezett 2 724 150,- Ft személyi jellegű
kiadásának előfinanszírozását az önkormányzat havonta egyenlő arányban biztosítja, amivel az Alapítvány július és
december utolsó hetében köteles elszámolni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Szent Imre Idősek Otthona épületének feltüntetése az ingatlannyilvántartási térképen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gyomaendrőd (Öregszőlő)
Kondorosi út 1. szám alatti Szent Imre Idősek Otthona épületének feltüntetése és a 8406. hrsz-ú ingatlan
rendeltetésének "idősek klubja és idősek otthona" megnevezésre történő változtatása átvezetésre kerüljön a
földmérési alaptérképen.
A épület feltüntetési vázrajz elkészíttetésének költségeit az önkormányzat a költségvetés általános tartalék keretéből
finanszírozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Rózsahegyi Ház épületének feltüntetése az ingatlannyilvántartási térképen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gyomaendrőd (Öregszőlő)
Kondorosi út 1. szám alatti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, azaz a Rózsahegyi Ház épületének feltüntetése
átvezetésre kerüljön a földmérési alaptérképen.
A épület feltüntetési vázrajz elkészíttetésének költségeit a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány IKSZT
működési költségeinek terhére finanszírozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert az eljárással
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Farkas Zoltánné - a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány - elnöke azzal a felajánlással fordult Gyomaendrőd
Város Képviselő-testületéhez, hogy Öregszőlőben az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér udvarán, immár tízedik
alkalommal megrendezésre kerülő Bogrács Napja - hagyományos paprikás-krumplifőző verseny, városi rendezvény
szervezésében és lebonyolításában aktívan részt kíván venni. Az alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordul
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, hogy a rendezvényhez – 2012. május 19. - szíveskedjen anyagi
támogatást nyújtani 300.000 Ft összegben, a rendezvényalapból.
A színvonalas és hagyományossá vált rendezvény megszervezésével a szervezők hozzájárulnak a városi
programsorozat kínálatához.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások feltételeit. A
feltételek azonosak, függetlenül attól, hogy azt nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem alapján nyújtják be.
Amennyiben a pályázat/egyedi kérelem nem felel meg - hiánypótlást követően sem a - jogszabályi előírásoknak,
abban az esetben el kell utasítani.
A rendezvény részletes programja az előterjesztés mellékletében olvasható, mely megfelel a fent említett jogszabályi
előírásoknak.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a Képviselő-testület Farkas Zoltánné – a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány elnökének kérését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a
kérelemben megfogalmazott támogatás fedezetéül szolgáló forrásról illetve a támogatás mértékéről dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést ismerje meg és hozza meg döntését.

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

A Bizottság javasoplja a X. Bogrács Napja megrendezésének
támogatását 200.000 Ft összegben, a rendezvényalapból.

Döntési javaslat
"Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Farkas Zoltánné – a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány elnökének kérését, a X. Bogrács Napja - hagyományos paprikás-krumplifőző verseny
megrendezése ügyében az alábbiak alapján:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány – elnöke: Farkas Zoltánné - részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint
összegben, X. Bogrács Napja - hagyományos paprikás-krumplifőző verseny megrendezésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére
megítélt támogatás fedezetéül a rendezvényalap forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért Alapítvány elnökével kösse meg a támogatói szerződést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámcsökkentése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletében 1 fő létszámcsökkentést
rendelt el a Polgármesteri Hivatalban. A racionalizálási döntés következtében 1 fő okmányirodai ügyintézői álláshely
végleges jelleggel megszűnik, továbbá átszervezés következtében 1 fizikai alkalmazott álláshely kerül
megszüntetésre.
Az érintett munkavállaló továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A belügyminiszter 2/2012. (III.1.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentései döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére ad lehetőséget. A
rendelet értelmében a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy
havi felmentési illetményre, a végkielégítés teljes összegének felére, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális
hozzájárulási adóra igényelhető támogatás. A támogatás feltétele, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig
nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A támogatás
három ütemben igényelhető: 2012. május 9., 2012. augusztus 9. és 2012. október 19-ig.
A visszaigényelhető támogatás összege:
1 fő okmányirodai ügyintéző
Felmentési idő 2 hónap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2012. március 31.
2012. május 31.
2havi bér + szhadó
2havi bér + szhadó

Bér+szochadó

Visszaigényelhető Ft

274 320
274 320

137 160
137160
274 320

A Polgármesteri Hivatal nyitó létszámkerete 2012. évben 63 fő. A létszámcsökkentési intézkedés következtében a
létszámkeret 2 fővel, 61 főre csökken.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az alábbi határozati javaslat
elfogadását:

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

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

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámcsökkentése"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) költségvetési rendeletének
megfelelően, a racionálisabb ellátás érdekében 1 okmányirodai álláshelyet végleges jelleggel, 1 fizikai álláshelyet a
költségek csökkentése érdekében megszüntet a Polgármesteri Hivatalban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a létszámkeret 63 főről, 2 fővel, 61 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő köztisztviselő, jogviszonya szünik meg. A Képviselő-testület megállapítja,
az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 2/2012. (III.1.) BM rendeletének megfelelően jogviszony
megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások megtérüléséhez 274 320 Forint összegben nyújtson be
pályázatot.
1 fő okmányirodai ügyintéző
Felmentési idő 2 hónap, kezdete:
Munkaviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2012. március 31.
2012. május 31.
2havi bér + szhadó
2havi bér + szhadó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Bér+szochadó

Visszaigényelhető Ft

274 320
274 320

137 160
137160
274 320

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Enyedi László, Jakucs Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Koloh László, Lévai Éva, Megyeri
László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Dr. Tímár Andrea, Tímárné Binges Irén
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi éveknek, illetve az elfogadott munkaprogram tervezetnek megfelelően elkészült a Polgármesteri Hivatal
2011. évi munkájáról szóló beszámoló, melyet mellékelten a T. Képviselő-testület elé terjesztünk.
Kérjük a T. Képviselő-testületet a beszámolót megvitatni, és elfogadni szíveskedjen!

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

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 201. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
I. Titkárság
A Polgármesteri Hivatal nyitó létszáma - a hozzátartozó feladatokkal együtt - 2011 évben 66
fő, mely év végére 63 főre csökkent.
A működési költségek csökkentése a létszám leépítését tette szükségessé, melynek
következtében két fő dolgozó távozott a hivatalból 2011. május 31. napjával. Egy fő az
építéshatóságról, egy fő az iktatóból.
A Pénzügyi Osztályon egy ügyintéző álláshelyen alkalmazott dolgozó kérte jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszűntetését 2011. 01. 13. napjával. A feladatok
átszervezésével egy ügykezelői munkakör került kialakításra és betöltésre.
Egy fő helyettesként alkalmazott szociális ügyintéző határozott idejű szerződése 2011. május
31-én megszűnt.
A pályázatíróknál január hónapban egy fő fizetés nélküli szabadságáról tért vissza, és vette át
kolléganője munkáját, aki gyermekének születése miatt szakította meg munkavégzését.
Ugyancsak a pályázatíróknál határozott idejű szerződéssel alkalmazott egy fő szerződése
2011. szeptember 30-án lejárt, szerződését nem kívánta meghosszabbítani, ezért egy újabb
határozott idejű szerződéssel alkalmazott dolgozó került felvételre.
A városüzemeltetési osztály vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését kérte, 2011. december 31. napjával. Az osztályvezetői megbízást, az eddig is
az osztályon dolgozó jogász kapta. Pályázat útján betöltésre került egy műszaki ügyintéző
állás.
A mezőőrök létszáma 2011 decemberében, 2 fővel csökkent nyugdíjazás miatt. Mivel a
Képviselő-testület a mezőőrök számának 6 főről 5 főre történő csökkentéséről döntött, ezért
csak az egyik állás került betöltésre.
2011 évben a személyi változások következtében egy álláshelyet - műszaki ügyintéző hirdettünk meg, a többi esetben az előzőekben közmunkaprogram keretében már
foglalkoztatott dolgozót alkalmaztunk.
A hivatali munkavégzés során egy alkalommal került sor fegyelmi eljárás megindítására,
mely a kivizsgálást követően, megrovás büntetéssel zárult.
Ahhoz, hogy a hivatal dolgozói munkájukat megfelelően tudják végezni, elvárás, hogy a
hatályos jogszabályok területén megfelelő ismeretséggel rendelkezzenek, hogy munkájuk
során naprakészen tudják azokat alkalmazni. Az ismeretek megszerzésére, illetve bővítésére,
köztisztviselőink különböző témájú, a munkájukhoz kapcsolódó képzéseken vettek részt.
Továbbképzéseken harminc fő alkalmazott vett részt, a létszám 18,9%-a, ami 388 760.forintba került.
A közigazgatási alapvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga az alkalmazás feltétele, míg a
közigazgatási szakvizsga hiánya az előmenetelt hátráltatja.
Közigazgatási szakvizsgára, alapvizsgára és ügykezelői alapvizsgára az elmúlt évben
376 239.- forintot költött a hivatal, melynek során hat köztisztviselő tette le az
alkalmazásához szükséges kötelező vizsgákat, mely a hivatal összesen létszámának 3,78%-a.
Egy fő közigazgatási alapvizsgán, egy fő ügykezelői alapvizsgán, négy fő közigazgatási
szakvizsgán vett részt sikeresen.
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II. Informatika
Az informatikai területen az elmúlt évben döntően tartalmi és működésbeli fejlesztések
zajlottak. Ezek harmad részben a döntéshozó szervek munkájának hatékonyságát, másik
harmadában a tájékoztatást és nyilvánosságot, míg utolsó harmadában a hivatali
adminisztráció korszerű támogatását, az elektronikus ügyintézés kiszélesítését szolgálták. A
szűkös anyagi források miatt a beszerzések kizárólag az informatikai infrastruktúra
biztonságos üzemelése feltételeinek fenntartását szolgálták (pl. szerver kapacitás bővítés és
kritikus alkatrészek cseréje)
Döntéshozatal támogatása
2011 januárjától a képviselőkkel és bizottsági tagokkal kizárólag elektronikus úton folyik a
kapcsolattartás. Az új technológiák alkalmazását az év közepére a képviselők is megismerték,
illetve az előkészítő keretrendszer (EDtR) jártassági szintű alkalmazása a szigorúbb
jóváhagyási szisztéma mellett sem okozott komolyabb fennakadást az előterjesztések időbeni
elkészítéséhez. Ezen a területen mielőbb forrást kellene találni (elsősorban pályázati úton) az
eredeti elképzelés szerinti valós idejű, aktív és kétirányú kommunikációt is támogató webes
felület kifejlesztésére.
Nyilvánosság
A nyilvánosság és széleskörű tájékoztatás biztosítása érdekében igyekeztünk még
naprakészebbé és élőbbé tenni az önkormányzati portált. E területen nemcsak műszaki
hangolásokat végeztünk rajta, de új élő tartalmakkal láttuk el. A szorosabb EDtR kapcsolat
jóvoltából nemcsak a nyilvános döntések, hanem az ülések előterjesztései is elérhetők.
A nyereményjáték jóvoltából biztosított önkormányzati.tv jelenlét nagy siker volt az elmúlt
évben. Egy-egy testületi ülés videóját rendszeresen több száz néző követi figyelemmel. A
Videokrónika munkatársaival együttműködve megvalósítottuk a testületi ülések élő
közvetítésének infrastrukturális alapfeltételeit. Az időközben felmerült műszaki nehézségek
áthidalására is megtaláltuk a megoldást, így várhatóan minőségi kifogásoktól mentesen
üzemelhet ez a lakossági szolgáltatás is.
Elektronikus ügyintézés
Az Okmányirodai egyéni vállalkozói ügyintézésben és a NAV-val való kapcsolattartásban
gyakorlatilag az ÁNYK-ba tölthető elektronikus űrlapokra épül a kapcsolattartás. Ebből a
felismerésből - és abból a tényből, hogy ez a technológia mindkét fél számára költségmentes arra a következtetésre jutott a hivatal vezetése, hogy a helyi adóügyekben és egyéb
ügykörökben is az ügyfélkapus azonosításon alapuló e-nyomtatványokra felépített
elektronikus kapcsolattartást kell preferálni.
A minősített digitális aláírói tanúsítvánnyal (digitális aláírással) ellátott dokumentumokkal
kezdeményezett ügyintézést – annak viszonylag magas üzemelési költsége miatt - kizárólag a
Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál indított fizetési meghagyásos eljárásban
alkalmazzuk tavaly nyár óta.
A bevezetőben ismertetett felismerést követően 2011 kora tavaszán jegyzői utasításra
megkezdődtek a helyi gyártású e-nyomtatványok tervezési és kivitelezési munkálatai. Első
körben a nem túl bonyolult, de havonta benyújtandó idegenforgalmi adó bevallás
nyomtatvány készült el. A nyomtatvány nem csak abban támogatta a bevallókat, hogy
szabályaival segítette a helyes kitöltést, hanem ki is számolta a befizetendő adót.
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A sikeres bevezetésen felbuzdulva az aljegyző informatikai szakmai irányításával és fejlesztői
ismereteivel felvértezve hozzákezdtünk a 'nagyobb falatnak' számító iparűzési adó bevallás
nyomtatvány elkészítéséhez. Tettük ezt annak ellenére, hogy április hónap második felében
járva már nagyon közeli volt az az időpont, amikor a bevallások tömeges benyújtására kerül
sor. A tétet még azzal is emeltük, hogy a bevallás nyomtatvány az idegenforgalmi adóhoz
hasonlóan ne csak segítse a kitöltést, de számolja is ki az adót. Végül a munkát siker
koronázta és május első hétvégéjén letölthetővé vált az önkormányzat honlapjáról az iparűzési
adóbevallás e-nyomtatványa, ami végül nagy siker lett. A késői bevezetés és a nem kötelező
használat ellenére a mintegy 1200 bevallásra kötelezettek több mint fele ezt a nyomtatványt
használta és ezek közül több mint négyszázan az ügyfélkapus elektronikus beküldést
választották.
A sikeres bevezetést követően szeptemberig további e-nyomtatványok kerültek kibocsájtásra.
A telekadó, gépjármű adó, építményadó és magánszemélyek kommunális adójának bevallás
nyomtatványai mellett olyan általános nyomtatványok, mint az adófizetési megállapodás vagy
a változás bejelentés. Novemberben a helyi adó rendelet felülvizsgálata során szabályozásra
került az elektronikus kapcsolattartás, illetve az iparűzési adózás körében kötelezővé lett téve
az e-nyomtatvány használata. A rendelet kihirdetését követően december közepére
elkészültek és publikálásra kerültek az idei adóév e-nyomtatványai is.
Az elektronikus kapcsolattartás kiteljesítését további szervezési intézkedések és fejlesztő
munkák követték. Bevezetésre került az önkormányzati adókat kezelő program (ONKADO)
interfész modulja (BEVONKA). Az ügyfélkapun beküldött adóbevallások és ONKADO
interfész közötti adatkapcsolat megteremtésére a rendszerszervező-informatikusi képesítéssel
is rendelkező aljegyző elkészítette a DataPass adat továbbító programot. Ennek segítségével
ma már az ügyintézők minimális beavatkozással érkeztetik a hivatali kapus bevallásokat és
könyvelik be a bevallási tételeket. Ez év február 16-a óta az adatimportáló program képes a
2D pontkóddal ellátott papír alapon beküldött bevallás nyomtatványok automatikus
feldolgozására is.
Az elektronikus kapcsolattartás következő területe 2012 januárjától az önkormányzati civil
támogatási alapok elszámolása és pályáztatása, amelynél már kötelezően alkalmazandó az enyomtatvány az önkormányzat pénzügyi támogatását igénylő szervezetek részéről. Mind az
elszámolások, mind pedig a pályázatok a DataPass programmal kerülnek automatizált
feldolgozásra, amely egyúttal ellátja a civil pályázatok körében a pályázatkezelő és
nyilvántartó keretrendszert is.
Elmondhatjuk, hogy az állam által térítésmentesen biztosított szolgáltatások (Ügyfélkapu,
Hivatali kapu, EKG, ÁNYT, ÁNYK, ÖNKADÓ, BEVONKA) felhasználásával és némi saját
szellemi innováció hozzáadásával a LEGO játékhoz hasonló módon sikerült egy hatékony,
ügyfél és hivatali oldali költségmegtakarítást is eredményező elektronikus ügyintézési
keretrendszert megvalósítani az egyes modulok összekapcsolásával.
Választások
2011-ben két választási esemény, a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők,
valamint a gyomaendrődi 2. egyéni választókerület időközi képviselő választása hárult a
hivatal Helyi Választási Irodájára. Mivel az időközi választásokon nincs központi
informatikai támogatás, ezért a jogi és szervezési teendők mellett helyileg kellett elkészíteni a
választást támogató és tájékoztató rendszert.
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Januárban a választási események az időközi választás értesítőinek kézbesítésével kezdődtek,
majd az első hétvégén sor került a területi kisebbségi önkormányzati választás szavazására.
Annak ellenére, hogy ezen a választáson kizárólag a két helyi kisebbségi önkormányzat nyolc
elektora szavazhatott, azért ez is a többi szavazáshoz hasonló hétvégi elfoglaltságot és
szervezett munkát igényelt.
Az időközi önkormányzati választáshoz a HVI minden támogatást és segítséget megadott a
jelölő szervezeteknek, a jelölteknek és a választási bizottságoknak egyaránt. Az
önkormányzat honlapján bőséges és folyamatos információkkal láttuk el az érintetteket és
érdeklődőket. A jelölteknek azonos feltételeket biztosítva nyújtottunk nyilvánossági felületet
a programjuk megismertetésére. A választás napján pedig kifogástalanul működött az
aljegyző által kifejlesztett szavazatösszesítő és on-line tájékoztató rendszer.
Összességében megállapíthattuk, hogy a korábbi évtizedek választásaihoz hasonlóan tavaly is
rendben, törvényesen és nagyobb nyilvánosságot biztosítva zajlottak a választási események.
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III. A Polgármesteri Hivatal költségvetési helyzetének bemutatása 2011.
évben
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi gazdálkodásának rövid bemutatása során azokat a
feladatokat vettük számba, melyek a hivatal működéséhez szorosan kapcsolódnak, így az
igazgatási szakfeladat, az okmányirodai feladat, gyámhivatal, építéshatóság, közterületfelügyelők, kisegítő szolgálat és a mezőőri tevékenység bevételei és kiadásai képezik részét az
elemzésnek.
Bevételek alakulása:
A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működési bevételek teljesülése több mint 10%-kal
meghaladja a módosított előirányzat összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult az
igazgatási szolgáltatási díjbevétel, a bérleti díjak bevételének összege és a továbbszámlázott
szolgáltatások értéke is. A kamatbevételeknél (folyószámla utáni bevétel, betételhelyezés,
kötvény lekötés) ebben az évben már nem sikerült az előző években elért jelentős összegű
többletbevételt realizálni, a tervet 2%-kal haladta meg a teljesítés.
Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő
járulékok alakulása:
A polgármesteri hivatal igazgatás szakfeladatán a személyi juttatások és járulékok 2011. évi
módosított előirányzata 155.425 E Ft, a teljesítés 97,98 %-os, azaz 152.277 E Ft. Az
okmányirodai dolgozók személyi juttatása és járulékai 9.985 E Ft-ban, a gyámügyön dolgozó
köztisztviselőknél 7.396 E Ft-ban, az építéshatóságon dolgozóknál 8.111 E Ft összegben, a
mezőőröké 12.302 E Ft-ban, az önkormányzati intézményt ellátó kisegítő szolgálat személyi
juttatásai és járulékai 4.598 E Ft összegben, a közterület felügyelők bér és járuléka pedig
3.241 E Ft összegben teljesültek. A köztisztviselők, közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók részére kifizetett bérjellegű juttatás összege az előző évekhez képest
folyamatos csökkenést mutat, a csökkenés mértéke a 2010. évhez viszonyítva 4 %. 2009.
évben a dolgozók még étkezési hozzájárulásban, ruházati költségtérítésben és
ajándékutalványban is részesülhettek (éves szinten ennek összege nettó 242.000 Ft volt),
ugyanakkor 2010-ben cafetéria juttatás címén nettó 194.000 Ft illette meg a hivatal dolgozóit,
melynek összege 2011-re lecsökkent nettó 168.000 Ft/fő/évre.
2008. január 1.-jétől a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a közalkalmazotti
illetménytábla is ezen időpont óta változatlan. Az alapilletményen felül kifizetésre került még
a köztisztviselők nyelvpótléka, egyéb kötelező illetménypótléka, valamint a költségvetésben
elfogadott cafetéria juttatás (bruttó 200.000 Ft/fő/év) összege. A Polgármesteri Hivatalban 12
dolgozó részesül nyelvpótlékban. A kötelező illetménypótlékok között jelenik meg a jegyző
és az 5 osztályvezető vezetői pótléka. A köztisztviselők jubileumi jutalma címén 2.656 E Ft
kifizetés történt.
Dologi kiadások alakulása:
2011. évben a hivatal dologi kiadása közel 124.000 E Ft összegben teljesült, 2010. évben
147.432 E Ft összegben, 2009-ben pedig több mint 160.000 E Ft összegben.
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A készletbeszerzéseken (10,6 M Ft) belül legnagyobb részarányú az irodai papír, irodaszer,
nyomtatvány beszerzése (2,3 M Ft). A számítástechnikai eszközök működéséhez szükséges
beszerzések is jelentősek, festékpatron, festékszalag, és toner beszerzésre 1,8 M Ft-ot
fordítottunk.
A hivatali munkához szükséges könyvek és folyóiratok 600 E Ft-os összegben kerültek
megrendelésre és beszerzésre. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1 M Ft alatti volt
(2010. évben 2.465 E Ft), mely nyomtatók, fénymásolók, monitorok stb. vásárlását foglalta
magába. A hivatali járművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, egyéb anyag,
készletbeszerzés és javítás összege 2.200 E Ft, mely a 2010. évi teljesítésnél alacsonyabb.
A szolgáltatások 47 M Ft összegben teljesültek.
A közüzemi díjakon belül a hivatal éves gázfogyasztása 4.000 E Ft körüli, a villamos energia
felhasználás 2.500 E Ft.
A karbantartási kiadások 1.500 E Ft összegben jelentkeztek.
Az éves postai szolgáltatás költsége 6.700 E Ft, a számlavezetés díja pedig 2.400 E Ft volt
2011. évben.
A szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás a legnagyobb részarányú, teljesítése közel
15.000 E Ft, mely az ügyvédi munkadíjakat (átalánydíj 150 E Ft+áfa/hó), pénzügyi
tanácsadás díját (átalánydíj 125 E Ft+áfa/hó) szakértői díjakat, egyéb jogi szolgáltatások díját,
könyvvizsgálati díjak összegét (285 E Ft/negyedév), energetikus szolgáltatás díját (80 E
Ft+áfa/hó), a főépítész díját (144 E Ft+áfa/hó), a pályázati tanácsadás díját (120 E Ft+áfa/hó),
a Városi örökség pályázathoz kapcsolódó üzletviteli tanácsadás díját (2.000 E Ft), a Fürdő
ellenőrzéséhez kapcsolódó szakértői díjat (375 E Ft), a hangosítás költségeit, testületi ülés
közvetítésének díját, munkaköri alkalmassági vizsgálatok költségét foglalja magába.
A különféle dologi kiadások a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásait, a belföldi
kiküldetéseket, a reprezentációs költségeket, a reklámkiadásokat, a megelőlegezett
végrehajtási költségeket, továbbképzések költségeit foglalja magába. Reprezentációra 1.250 E
Ft-ot, reklám kiadásra 2.200 E Ft-ot, továbbképzésre 500 E Ft-ot fordítottunk. A
behajtásokkal kapcsolatban megelőlegezett végrehajtási eljárási díj (650 E Ft) kifizetése az
önkormányzat részéről elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kintlévőségek minél
nagyobb arányban behajtásra kerüljenek. A végrehajtási eljárás hosszadalmassága és
időigényessége miatt sok esetben több év múlva térül meg a megelőlegezett költség. 2010.
évben a megelőlegezett végrehajtási költség összege 320 E Ft volt.
Az egyéb folyó kiadáson belül az előző évi maradvány visszafizetése (7.903 E Ft) az
intézmények részére a 2010. évi kiutalatlan támogatás összegét tartalmazza, melynek nincs
előirányzata, mivel ezen összeg a pénzmaradványból kerül rendezésre. Itt jelenik meg a
cafetéria juttatás után a munkáltató által fizetett SZJA 1.500 E Ft összegben, a rehabilitációs
hozzájárulás kiadása 2.640 E Ft összegben. A tagdíjak között jelenik meg a Vasutas
Települések Szövetségének fizetett tagdíj (85 E Ft/év) és a MÖOSZ-nek fizetett 152.000 Ft
összegű éves díj. A vagyonbiztosítás tartalmaz kötelező gépkocsi- és motor felelősség
biztosítást, utasbiztosítást, szakmai felelősségbiztosítást (55 E Ft/név), vagyonbiztosítást
(530.225 Ft/név). A Körös-szögi Kistérségi Társulásnak fizetett hozzájárulás éves díja (7.500
E Ft) a működési célú pénzeszköz átadások között jelenik meg.
Az év folyamán megpróbáltuk a működés valamennyi területén a takarékos gazdálkodást
érvényesíteni, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesíteni.
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Felújítás, fejlesztés:
2011. évben a Hivatalnál az alábbi felújítások, fejlesztések valósultak meg:
 Autógáz beszerelésére került sor az Opel Combo gépjárműbe (214 E Ft),
 Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj, biztonsági
szoftver megújítás, étkezés megrendelő és számlázó program) 1.708 E Ft összegben
 Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó készítése 117 E Ft-ért
 Mezőőrök éjjellátó készülék vásárlása 255 E Ft.
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IV. Az egyes osztályok bemutatása
1. ADÓOSZTÁLY
Az Adóosztály a jegyző adóügyi feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el. Ezek közt
ellátja az adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával,
könyvelésével, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással
kapcsolatos feladatokat, kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat, adó- és vagyoni
igazolásokat
A helyi adóztatás törvényi szintű szabályozáson alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.), mint egy keretszabály tartalmazza azokat a követelményeket,
melyeket az önkormányzat a helyi adók bevezetése esetén köteles megtartani. Az
önkormányzatok eldönthetik, hogy a Htv. szerinti adókat települési szinten bevezetik-e,
amennyiben igen, akkor viszont a helyi rendeletüket a törvényi szabályozáshoz illeszkedve
alkothatják meg.
Jelenleg a helyi adók közül az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális
adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó bevétele képezi a helyi
adóbevételek rendszerét. Ezen kívül átengedett bevételt képez a termőföld bérbeadásából
származó jövedelemadó, és a gépjárműadó. További feladat, bevételi forrás az úgynevezett
egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése. Az előző adóhatósági feladatokon
túl az Adóosztály látja el a 2004. január 1-jén bevezetett talajterhelési díjjal kapcsolatos
feladatokat is.
2011-ben felülvizsgálatra került a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünk. A
Képviselő-testület több fordulón keresztül tárgyalta a lehetséges változtatásokat. Végül
adómérték emelésre egyik adónemnél sem került sor, viszont több fontos változtatásra is sor
került. A legfontosabb, az elektronikus adóbevallás lehetővé tétele minden adónem
vonatkozásában, iparűzési adó esetében annak kötelezővé tétele. Idegenforgalmi adó esetében
egy kötelező vendégnyilvántartás került bevezetésre, az adóellenőrzés hatékonyabbá tételére.
A rendelet felülvizsgálata során több olyan rendelkezés került feltárásra a helyi
rendeletünkben, ami magasabb szintű jogszabályok által már szabályozva volt. A
törvényességi anomáliák megszüntetése, illetve a változtatási javaslatok normaszövegbe
ültetése szükségessé tették, hogy ne az eddigi rendelet kerüljön módosításra, hanem egy új
normaszövegű adórendelet kerüljön megalkotásra.
Az Adóosztály látja el Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
létrehozott két alap kezelését, a pályázati kiírástól kezdve, a döntés előkészítésen keresztül, a
nyert pályázatok elszámolásáig. Ez a két alap az Idegenforgalmi Alap és a
Vállalkozásfejlesztési Alap. 2011. évben forrás hiánya miatt egyik alapra sem került pályázat
kiírásra.
Személyi állomány:
Az osztály létszáma az elmúlt évben nem változott, a feladatait 1 fő osztályvezető irányítása
mellett 5 fő ügyintézővel látja el. 2011-ben változatlan volt a személyi állomány.
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Az osztály személyi állományának összetétele:

Nemek szerint

Iskolai végzettség
szerint

Életkor szerint

3 nő

1 fő egyetemi

25 – 30 év: 1 fő

3 férfi

3 fő főiskolai

40 – 45 év: 3 fő

2 fő középfokú

45 – 50 év: 1 fő
50 – 55 év: 1 fő
átlagéletkor: 42,8 év

Az ügyintézők a feladat elvégzéséhez szükséges végzettséggel, vizsgákkal rendelkeznek.
Osztályunkon minden ügyintéző a saját munkaterületén kiadmányozási joggal rendelkezik.
Méltányossági ügyek estében (adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik
kiadmányozási joggal.
Az ügyintézői kiadmányozással rendelkező ügyfajták tekintetében az ellenőrzési tevékenység
folyamatos.
Elintézett ügyek száma:

Ügyintézők
Enyedi László
Arnótszky Györgyné
Farkas Imre
Kovácsné
Molnár
Piroska
Kovács-Rédai Tünde
Rovnyik Szergej
Összesen:
1 ügyintézőre jutó ügy

2010. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
205
544
860
4.015
1.171
1.451

2011. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
166
474
899
7.879
1.342
2.002

1.341

4.271

1.215

2.819

1.785
2.319
7.681
1.280

2.075
3.117
15.473
2.579

1.876
1.973
7.471
1.245

1.680
2.603
17.457
2.910

2011. évben jogorvoslati kérelem, fellebbezés, peres ügy nem volt.
A belső ellenőr 2011-ben a magánszemélyek kommunális adóját ellenőrizte. A vizsgálat célja
elsősorban annak megállapítása volt, hogy az adó kivetése és a mentességek nyújtása a
jogszabályoknak megfelelő-e, különös tekintettel a szennyvíz-, és útberuházások miatti
mentességek nyújtására. Megállapítása, hogy a rendeletben biztosított adókedvezmények és
mentességek figyelembevétele szabályosan történt, jogtalan igénybevétel nem került
feltárásra.
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Az Adóosztály feladatainak bemutatása számszerűsítve:
Az egyes adónemekben 2011. évre meghatározott adómaximumok (a törvényi felső mérték +
a valorizáció) és az alkalmazott helyi adómértékek összehasonlítása:
Adónem
Építményadó, Ft/m2
Telekadó, Ft/m2
Magánszemélyek
kommunális
adója,
Ft/ingatlan
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó,
Ft/vendégéjszaka
Állandó jellegű iparűzési adó, adóalap %-a

Törvényi felső mérték
+ valorizáció
1.580,8
287,4

Helyi adómérték
250 – 680
2 – 240

17.245,7

2.500 – 9.600

431,1

350

2,0

1,9

Adóalanyok, adótárgyak számának alakulása:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforg.adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

Adóalanyok, fő
2010.
2011.
1.174
1.193
437
436
4.472
4.679
66
65
1.547
1.471
3.502
3.560
170
178

Adótárgyak, db
2010.
2011.
1.381
1.395
500
493
6.593
6.604
273
276
4.853
4.900
177
194

Adóbevételek alakulása, ezer Ft-ban:
Adónem

2010.

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevétel
Idegen bevételek (saját rész)
Idegen bevételek (tovább utalt)
Talajterhelési díj
Illeték (MÁK számlára)
Összesen:
Ebből saját bevétel:

2011.
27.408
5.145
28.236
4.855
272.736
110
81.711
5.045
1.237
3.836
360
3.908
1.764
483
436.834
432.443
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30.004
4.514
29.060
4.401
239.996
0
72.961
5.273
509
3.303
897
6.364
1.635
431
399.348
392.553

Hátralékok alakulása, ezer Ft-ban:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

2010.

2011.
11.357
1.593
8.018
297
65.435
0
25.315
42.744
3.984
12.394
15.403
379
26
186.945

13.905
1.899
9.269
894
67.239
0
32.170
51.612
3.965
11.285
31.900
491
2
224.631

Behajtási tevékenység:
2010.
Kiadott azonnali beszedések:
- száma, db
- érintett összeg, Ft
Kiadott letiltások
- száma, db
- összege, Ft
NAV-nak behajtásra átadott ügy
- száma, db
- összege, Ft
Gépjármű forgalomból kivonatása, Ft

2011.

3.983
333.441.834

6.934
555.793.553

499
19.280.154

449
34.657.331

1
15.950.198

2
10.550.409

320.000

1.008.418

Méltányossági ügyek:
2010.
8.388.964
26.662.162
61.644
1.341.313

Részletfizetés engedélyezése, Ft
Fizetési halasztás engedélyezése, Ft
Törlés – tőke, Ft
Törlés – pótlék, bírság, Ft

2011.

Kiállított adó- és értékbizonyítványok megoszlása a felhasználás célja szerint, db:
Adó- és értékbizonyítvány felhasználási célja
2010. 2011.
Végrehajtási eljáráshoz
192
334
Gyámhatósági ügyintézéshez
12
21
Humánpolitikai osztály kérésére
16
4
Hagyatéki eljáráshoz
164
132
Egyéb eljáráshoz (adósságkezelés, otthonteremtési
21
5
11

3.565.400
3.362.191
0
209.067

támogatás igényléséhez, adósság rendezéshez,
hitelfelvételhez, bírósági eljáráshoz stb.)
Összesen:

405

496

2. PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Létszám alakulása:
A pénzügyi osztály 2008. január 1-től feladatait 8 fővel látja el. Az osztály dolgozói közül 5en felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók
száma 3. A létszám területén évek óta nagyon sok mozgás mutatkozott, évente változtak az
ügyintézők, elsősorban a GYES-en lévő dolgozók miatt. A feladat ellátás helyettesítőkkel,
határozott idejű kinevezéssel volt megoldva. Nyugdíjazás miatt az osztályvezető személyében
2007. augusztus 1. napjától változás történt. Az osztály a jelenlegi összetétellel 2010 októbere
óta látja el feladatait. Az osztály valamennyi dolgozója részt vett a kötelezően előírt
továbbképzéseken, 4 dolgozó rendelkezik mérlegképes regisztrációs számmal.
Alapvető feladatkörök:
A pénzügy feladatköre a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és
kimenő számlák rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése),
zárszámadás elkészítése. A Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé
adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság felé adatszolgáltatás, az önkormányzat
pályázataihoz szükség esetén adatok biztosítása illetve támogatások elszámolásának
végrehajtása, továbbá minden olyan feladat, ami a költségvetéssel és annak végrehajtásával
összefügg.
Feladataink közé tartozik az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az
önállóan működő intézményeivel való kapcsolattartás, az új és természetesen igény esetén
valamennyi intézményi gazdasági vezető és dolgozó munkájának segítése, költségvetésük
végrehajtásához pénzforgalom biztosítása.
Külön ügyintéző foglalkozik a megszűnt Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett
hitelállomány kezelésével, az ahhoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulások
befizetéseinek nyilvántartásával, a bizottsági anyagok előkészítésével, jegyzőkönyvek
elkészítésével, az út érdekeltségi hozzájárulások összegeinek analitikus nyilvántartásával, a
kintlévőségek behajtásával, bírósági ügyekkel, a két kisebbségi önkormányzat ügyeinek
intézésével, továbbá a személyi juttatások és szociális segélyek igénylésével, elszámolásával,
napi pénztárforgalom lebonyolításával. Az osztály 4 dolgozója napi kapcsolatban áll az
ügyfelekkel, egyrészt a kintlévőségek behajtásából, másrészt a házi pénztári forgalom és a
munkabérekkel kapcsolatos ügyek intézéséből adódóan.
Az osztály feladatai közé tartozik az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági
társaságának belső ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása. A
belső ellenőr minden évben ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végzi munkáját (2006. és
2007. években a Békési Kistérségi Társulás, majd 2008. évtől a Körös-szögi Kistérségi
Társulás által alkalmazott belső ellenőr végezte ezen feladatokat, 2010. január 1-jétől a belső
ellenőrzést a Körös-szögi Kistérségi Társulás keretei között a Cs.A.Cs. Kft. látja el.).
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A 2011. évben elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák
megszűntetésére irányuló intézkedésekről 2012. áprilisában kap tájékoztatást a Képviselőtestület.
2008. óta az osztály feladatát képezi az 1 milliárd Ft összegben kibocsátott kötvény
kezelésével megbízott pénzügyi tanácsadóval a folyamatos kapcsolattartás, az egyes
tranzakciók figyelemmel kísérése, a kötvényből származó forrás egyes tranzakcióihoz
kapcsolódó megfelelő és helyes könyvelési rendszer kialakítása, analitika vezetése. A
Képviselő-testület részére folyamatosan információt szolgáltatunk a kötvényforrás
felhasználásáról, hozadékáról.
Feladataink közé tartozik a testületi munka segítése is. A Képviselő-testületet folyamatosan
tájékoztatjuk a város költségvetését érintő valamennyi változásról, kezdve a költségvetési
koncepcióval, majd az adott évre vonatkozó költségvetési rendelettel, a rendeletet érintő
előirányzat módosításokkal. Beszámolót készítünk az adott év költségvetésének féléves,
háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év közben több alkalommal bemutatjuk az
intézmények finanszírozási helyzetét, kintlévőségek alakulását, kitekintést nyújtunk az év
végéig várható hiány, illetve likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a
belső és egyéb hatósági ellenőrzésekről. Mindezek mellett a működési kiadást csökkentő
esetleges szerkezeti változásokra javaslatot teszünk és a testület által meghatározott
alternatívákat kidolgozzuk, bemutatjuk.
Munkánk során napi kapcsolatban állunk a Magyar Államkincstárral, a számlavezető
pénzintézetünkkel, a Polisz könyvelési rendszert kifejlesztő céggel stb. A kapcsolat
természetesen nem zökkenőmentes, hiszen a határidőben történő teljesítésre irányuló elvárás,
a megnövekedett adminisztrációs terhek, a folyamatosan változó jogszabályok valamennyi
szervezet működését nehezítő objektív tényezők.
A többi osztályhoz hasonlóan 2011. év elején elkészítettük azon ellenőrzési munkatervünket,
mely alapján az osztály belső munkáját, az egyes feladatköröket vizsgáltuk, ellenőriztük.
 Az év folyamán folyamatosan ellenőriztük a havi áfa bevallásokat, a házipénztár
forgalmát, zárását, a pénzkészlet alakulását, az érvényesítés és ellenjegyzés alkalmával
folyamatosan vizsgáltuk a kötelezettségvállalásokat, az utalásokat.
 Az év első negyedévére vonatkozóan ellenőriztük az önkormányzat által fizetett
szociális segélyek és közcélú foglalkoztatottak után járó állami támogatás igénylését.
 Sor került a kintlévőségek befizetésének analitikus és főkönyvi egyezőségének évközi
ellenőrzésére is.
 A Hivatal és az önállóan működő intézmények könyvelésének ellenőrzését elvégeztük
2011. I. negyedévére vonatkozóan, majd a féléves, három negyedéves beszámoló
készítése során, illetve az 1-11. havi finanszírozási helyzet bemutatása alkalmával.
 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodásának ellenőrzése
(féléves, három negyedéves beszámoló és az 1-11 havi intézményfinanszírozás
alkalmával) is megtörtént.
 A szabályzatok aktualizálását 2011. év elején hajtottuk végre a Hivatali SZMSZ
felülvizsgálatának részeként.
2011. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját.
2010. január 1-jétől a belső ellenőrzési feladatok ellátása a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának keretei között történik.
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Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák
megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes
tájékoztatást 2012. áprilisában.
Az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzési tervének részét képezte a városi
önkormányzatok pénzügyi helyzetének áttekintése. Az ellenőrzött önkormányzatok között
Gyomaendrőd is helyet kapott. Az ellenőrzés 2011. szeptember közepén indult egy
adatgyűjtési szakasszal, melyet helyszíni ellenőrzés követett.
Az ellenőrzött időszak: 2007-2011. első féléve volt. A záró helyszíni egyeztetést 2011.
november 15-én végezték el a számvevők.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. február 1-jén kapta kézhez az ellenőrzés jelentés
tervezetét, melyben 5 megállapítást, javaslatot fogalmaztak meg. Az intézkedési tervet 2012.
február végén postáztuk az ÁSZ részére.
Az Államkincstár 2011. évben a pénzügyi-gazdálkodási folyamatokat helyszíni ellenőrzés
keretében nem vizsgálta.
A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2011-ben a II. negyedévre vonatkozóan, kiutalás előtti
adóellenőrzésre került sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 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
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.
Behajtási rendszer változása:
A kintlévőségek behajtása a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. Törvény
alapján megváltozott. 2010. június 1-től a pénz fizetésére irányuló lejárt követelések fizetési
meghagyás útján, kizárólag elektronikus úton érvényesíthetők. A fizetési meghagyásos
eljárásban a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Interneten elérhető
országosan rendelkezésre álló, egységes számítástechnikai rendszerének (MOKK rendszer)
használatával, gépi adatfeldolgozással jár el. A Hivatal a MOKK rendszer használatához a
végrehajtási ügyekkel foglalkozó ügyintéző nevére szólóan minősített aláíró tanúsítványt
igényelt. A MOKK rendszert 2011. szeptember 26-a óta használjuk. A MOKK rendszerben a
nem fizető ügyfelek körében 20 db ügyben indítottuk el a fizetési meghagyásos eljárást,
összesen 6.849 E Ft összegű tartozásra vonatkozóan, melyből
- 1 db építéshatósági ügy 1.076 E Ft,
- 1 db vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott hitel tartozás 3.315 E Ft,
- 1 db haszonbértartozás 320 E Ft,
- 8 db lakáshitel ügy 1.502 E Ft,
- 1 db belvízhitel tartozás 143 E Ft,
- 8 db út-közműfejlesztési hozzájárulás ügy 493 E Ft összegű tartozás.
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Informatikai háttér:
Önkormányzatunk az informatikai fejlesztési stratégiájának megfelelően igyekszik
felzárkóztatni a jelenlegi eszköz- és szoftverállományát a mai kor és a jövő kihívásainak
megfelelően. Kiemelt célként fogalmazódott meg az ügyfélközpontú, szolgáltató
önkormányzat fejlesztése. Az ügyfélközpontú működés magában foglalja az ügyfelek gyors,
kényelmes tájékoztatását és az ügyek gyors feldolgozását is. A cél megvalósítása a hivatali
tevékenységek új informatikai alapokra helyezését követelte meg.
2004. júliusától egy komplex pénzügyi rendszer bevezetésére került sor a polgármesteri
hivatalnál és az önálló intézményeknél. A Polisz projekt célja egy önkormányzati informatikai
infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a városi gazdálkodási, finanszírozási modell
és az ehhez szükséges komplex szoftverrendszer bevezetését, adaptálását, valamint
későbbiekben újabb rendszerelemekkel való továbbfejlesztését.
Az integrált pénzügyi információs rendszer intézményközi távoli elérését a helyi
mikrohullámú adatátviteli hálózat biztosítja. A felhasználó intézmények felé kiadásra kerültek
a jogosultsági szintek, szerepkörök és a belépéshez szükséges kódok. Az így kialakított
titkosított csatornán a felhasználók közvetlenül csatlakoznak a szerverre, és azon futtatják
távoli terminál üzemmódban az alkalmazást.
A POLISZ pénzügyi rendszeren keresztül történik a pénztári és banki forgalom kezelése,
könyvelése,
a
különféle
analitikus
nyilvántartások
vezetése,
számlázás,
kötelezettségvállalások feldolgozása, melynek alapján a rendszer biztosítani tudja különféle
összesítések elkészítését. Segítségével pontosabb, naprakész adatokkal, bővebb
információszolgáltatással lehetőségünk van a város költségvetésének és annak teljesítésének
figyelemmel kísérésére, a képviselő-testület tájékoztatására. 2010-ben megtörtént a pénzügyi
rendszer továbbfejlesztett verziójának bevezetése.
3. HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY
A Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése az utóbbi években nem változott, viszont az
osztály dolgozóinak személyében több változás történt, gyermek születése és hivatalon belüli
létszám átcsoportosítás miatt, jelenleg 10 fő az aktív dolgozó, egy fő gyermekgondozási
szabadságon van.
Az osztályon belül változatlanul három szervezeti egység különül el:
a) Intézmény-felügyeleti Iroda – 1 fő aktív dolgozó
b) Gyámhivatal – 2 fő aktív dolgozó
c) Szociális Iroda – 7 fő aktív dolgozó, 1 fő gyermekgondozási szabadságon.
A Szociális Iroda munkavégzésében történt változás 2008 novemberében: kialakításra került
az Ügyfélszolgálat, mely 2010 januárjától nyerte el a mostani szervezeti formáját. 2010.
elejétől állandó ügyfélszolgálat működik a Szociális Irodán belül. Az osztályon belül központi
helyen lévő irodában két személy, két állandó számítógépes munkaállomáson fogadja az
ügyfeleket, az összes pénzbeli és természetbeni szociális ellátással kapcsolatos ügyeket egy
helyen lehet intézni, és nem az ügyiratfajtákat feldolgozó ügyintézőknél. Az ügyfélszolgálat
2008-as bevezetését, majd a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő átalakítását utóbb
alátámasztotta a Ket. 2009. évi módosítása és a Govsys bevezetése, mely változások jelentős
adminisztratív többletterhet rónak az ügyintézőkre.
Jelenleg az ügyfélszolgálatos feladatokat 1 fő állandó ügyfélszolgálati ügyintéző, valamint a
szociális ügyintézők rotációban látják el.
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Szervezeti egység személyi állományának bemutatása:
Aktív dolgozói létszám
Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezető
Kis Éva
Szociális ügyintéző
Balázs Róbert
Szociális ügyintéző
Erdősiné Szerető Julianna
Szociális ügyintéző
Debreceni Zoltánné
Szociális ügyintéző
Tóth Katalin
Ifjúsági referens
Sárközi Gézáné
Ügykezelő (határozott idejű)
Tóthné Varga Beáta
Gyámügyi ügyintéző
Kiss Ildikó
Gyámügyi ügyintéző
Tóthné Rojík Edit
Oktatási előadó

Iskolai végzettség
Államigazgatási főiskola

Besorolás
Osztályvezető

Személyügyi szervező főiskola

I/12.

Személyügyi szervező főiskola

I/6.

Államigazgatási főiskola

I/11.

Személyügyi szervező főiskola

I/16.

Pedagógus főiskola

I/4.

középiskola

III/10.

Szociálpolitikus egyetem

I/13.

Pedagógus főiskola

I/14.

Pedagógus főiskola
Szakvizsgázott Pedagógus
Közoktatás Vezető szakirányú
szakképzettség

I/13.

Az osztály dolgozóinak átlagéletkora: 41 év.
A határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott ügyintézők mindegyike rendelkezik
szakvizsgával.
Az osztályon minden ügyintéző rendelkezik kiadmányozással az általa ellátott feladatok
körében. Az átmeneti segély, az aktív korúak ellátása, normatív lakásfenntartási támogatás
esetében a kiadmányozással az osztályvezető, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
esetében a jegyző rendelkezik.
A belső ellenőrzés az ügyintézői kiadmányozással érintett ügyfajtákra terjed ki, a
felülvizsgálat során a szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratokban rendszeresen ellenőrzésre
kerülnek mind az anyagi, mind az eljárás jogi szabályok megtartása.
 INTÉZMÉNY-FELÜGYELETI IRODA
Az Iroda feladata az oktatási törvényből adódó önkormányzati feladatok ellátása:
- fenntartói irányítással kapcsolatos döntések előkészítése – tanulócsoport és létszám
meghatározás, pedagógiai program jóváhagyása, intézményi beszámolók elfogadása,
SZMSZ és alapító okiratok módosítása, óvodai, általános iskolai beíratás időpontjának
meghatározása, nyári nyitva tartás egyeztetése, igazgatói pályázatok lebonyolítása
- iskolai előkészítésre kötelezett, tankötelezett korú gyermekek és tanulók
tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatos ellenőrzés,
- a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének
megszervezése
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-

jegyzői hatáskörben lévő feladatok ellátása: jelentési kötelezettségek teljesítése
(hátrányos helyzetű tanulók, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tekintetében,
szociális feladatellátások tekintetében)
- működési engedélyek kiadása 2011 júliusáig.
- ÖMIP felülvizsgálata és működtetése
További fenntartói és önkormányzati feladatok:
a Képviselő-testület által fenntartott intézmények alapító okiratának felülvizsgálata,
nyilvántartása,
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon, Térségi
Humánsegítő Szolgálat és a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartásával kapcsolatos
döntések: közös társulási ülések előkészítése, lezárása
- Kapcsolattartás az óvodákkal, óvodák beszámolójának a képviselő-testület elé terjesztése,
működésükkel
kapcsolatos
testületi döntések
előkészítése,
Óvodai sportnap
megszervezésében való részvétel
- Közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése,
működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése.
- Önkormányzat döntése alapján városunkhoz kötődő könyvek, kiadványok
megjelentetésében való részvétel
- Városi rendezvények szervezésében való közreműködés.
- Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért emlékplakett
adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elismerő oklevelének adományozásával
kapcsolatos szervezési feladatok.
- Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: nyilvántartás vezetése, kapcsolattartás,
statisztikai jelentési kötelezettség teljesítése.
Civil szervezetek támogatási alapjával, valamint az ifjúsági és sportalappal kapcsolatos
feladatok: pályázati kiírás, beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése,
- Az oktatási, közművelődési intézmények költségvetési előirányzatának tervezésében való
részvétel.
- Sporttal kapcsolatos feladatok:
- Sportszervezetekkel való kapcsolattartás, beszámolójuk testület elé terjesztése.
- Statisztikai jelentési kötelezettségek teljesítése sportlétesítmények üzemeltetési tekintetében.
A közoktatási törvényben meghatározott hatósági feladatok esetében a hatáskör címzettje:
jegyző, a fenntartói irányítással kapcsolatban a hatáskör címzettje a Képviselő-testület.
2010-2011. évi ügyiratszám:
(alszámokkal együtt)

2010.
1193

2011.
1173

 GYÁMHIVATAL
A Gyámhivatal munkájáról külön beszámoló készül, az ott folyó feladatok jegyzői és
gyámhivatali hatáskörbe tartoznak, melyeket két felsőfokú végzettségű ügyintéző lát el. 2010.
évben a gyámügyi igazgatásban főszámon iktatott ügyiratok száma: 456, 2011. évben 461.
 SZOCIÁLIS IRODA
Az iroda dolgozóinak feladata túlnyomó többségében az 1993. évi III. törvényből adódó
szociális igazgatási feladatok:
- a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása, utalása, és felülvizsgálata.
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- a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása és az önkormányzati tulajdonú lakások
bérbeadásával kapcsolatos ügyek intézése.
- Az egészségügy területéről mi végezzük a vállalkozó orvosok, az orvosi ügyelet
működtetésével kapcsolatos bizottsági, testületi előterjesztések, szerződések, statisztikai
jelentések készítését, valamint a szakorvosi ellátással kapcsolatos testületi döntések
előkészítését.
- Közfoglalkoztatás szervezése (2011 áprilisától a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.)
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: támogatások és feladatok (a dőlt betűvel
jelzett feladatok a jegyző hatáskörébe tartoznak):
 időskorúak járadéka,
 aktív korúak ellátására való jogosultság,
 lakásfenntartási támogatás, (2012. január 01. napjával átkerült jegyzői hatáskörbe)
 alanyi jogon járó ápolási díj,
 átmeneti segély,
 temetési segély,
 köztemetés,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 óvodáztatási támogatás,
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 közgyógyellátás,
 mozgássérültek közlekedési kedvezményei.
Egyéb támogatások és feladatok:
- lakástámogatás,
- bérlakás ügyek,
- belvízkár támogatás,
- közmunkások foglalkoztatása,
Segélyek
megnevezése

Átmeneti segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Nyári szociális
gyermekétkezteté
s
Temetési segély
Köztemetés
Adósságcsökkent
ési támogatás
Normatív
lakásfenntartási

Létszá
m

386
597

2010
Állami Önkormányz
normatí ati saját erő
va
E Ft
E Ft
0
3.971
0
3.956

Létszá
m

278
460

2011
Állami Önkormányz
normatí ati saját erő
va
E Ft
E Ft
0
2.612
0
2.324

198

3.956

0

-

-

-

123
30
176

0
0
13.870

1.701
4.560
1.454

119
19
185

0
0
13.156

3.558
2.533
1.462

607

26.123

2.903

1158

31.181

3.465
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támogatás
Elemi csapás
Első lakás
megszerzéséhez
nyújtható
támogatás
Időskorúak
járadéka
Rendszeres
szociális segély –
egészségkárosodo
ttak
Rendelkezésre
állási támogatás
55 év feletti
RSZS
Ápolási díj
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Közgyógyellátás
- alanyi
- normatív
- méltányossági
Egészségügyi
szolgáltatásra
való jogosultság
Mozgássérültek
közlekedési
kedvezménye
Óvodáztatási
támogatás

4

0

900

0
3

0
0

0
1.500

4

0

1.460

8

2.884

321

10

2.805

312

17

5.536

615

26

5.670

630

624

108.045

27.011

751

77.212

19.303

40

9.392

1.044

111

17.678

1.964

112

20.850

6.950

99

27.032

9.010

938

11.339

0

957

11.449

0

1.183

656
119
56

631
94
47
278

1.361

308

313

3.059

0

281

2.695

0

46

860

0

48

860

0

Az osztály 2010. évben 263.160 E Ft összeg felhasználásában, míg 2011. évben 239.772 E Ft
összeg felhasználásában közreműködött.
Elintézett ügyek, egy ügyintézőre jutó ügyek száma:
Ügyintézők

Keresztesné
Jáksó
Éva
Kis Éva
Balázs Róbert
Erdősiné
Szerető
Julianna
Debreceni Zoltánné
Tóth Katalin

2010. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
46
1140

2011. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
50
1099

1165
1385
982

2874
3741
2797

1359
1435
957

2574
5446
2462

841
1283

1874
2395

531
685

1136
1283
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Tóthné Varga Beáta
Kiss Ildikó
Tóthné Rojik Edit

222
234
87

1754
1727
920

228
238
91

1671
1421
954

Jogorvoslatok, peres ügyek száma:
2010. évben szociális ügyben hozott elsőfokú határozatok száma: 3805 db, melyből jegyzői
hatáskörben hozott határozatok közül megtámadott határozatok száma: 4 db. A határozatokat
a másodfokú hatóság helybenhagyta. Polgármesteri hatáskörben hozott határozatok közül
megtámadott határozatok száma: 3 db, mely határozatokat a másodfokú hatóság
helybenhagyott.
2011. évben szociális ügyben hozott elsőfokú határozatok száma: 4814 db, melyből jegyzői
hatáskörben hozott határozatok közül (összesen 3018 db) megtámadott határozatok száma: 4
db, mely a határozatok 0,08 %-a. A határozatokat a másodfokú hatóság helybenhagyta.
Önkormányzati hatáskörben hozott határozatok közül (1796 db) megtámadott határozatok
száma: 8 db, mely határozatok közül 7-et a másodfokú hatóság helybenhagyott, 1-et
megváltoztatott. A megtámadott határozatok az összes önkormányzati hatáskörben hozott
határozatok 0,44 %-át teszi ki.
A szociális igazgatás területén bekövetkezett jogszabályváltozások
Az elmúlt években jellemző erre a területre a folyamatos jogszabályváltozás, az elmúlt évben
két területet érintett nagymértékű jogszabályváltozás:
- normatív lakásfenntartási támogatás
- közfoglalkoztatás szervezése.
Normatív lakásfenntartási támogatás
2011. szeptember 01. napjától jelentősen átalakult a támogatás rendszere.
Lakásfenntartási támogatást 2011. szeptember 1. napjától a fűtéstámogatáson túl többek
között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás
költségeire, villanyáram-, víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni.
Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is
igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon
fűtenek.
Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a
törvény 71.250 Ft-ban, az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határoz meg (a
korábbi 150 százalék helyett).
A lakásfenntartási támogatás rendszerében a jövedelmi jogosultsági feltételek módosítása
mellett két új elem is megjelenik: a fogyasztási egység, valamint a vagyonvizsgálat.
A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási
szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. A háztartás első
nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma
0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 és minden
további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni
értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által
lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a
mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.
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Pénzben és természetben is nyújtható a támogatás, a törvény értelmében a lakásfenntartási
támogatást elsősorban természetben kell nyújtani.
A természetben nyújtott támogatás esetén az ügyfél nem kap közvetlenül pénzt, hanem az
önkormányzat közvetlenül a közüzemi (gáz, áram, távhő, szemétszállítás, stb.) szolgáltatók
felé fizeti az esedékes számlát, illetve lehetőség szerint közvetlenül megvásárolja az adott
településre jellemző tüzelőanyagot, és természetben adja át a támogatottnak.
Az új szabályokat a 2011. szeptember 01. napját követően benyújtott kérelmek elbírálásakor
kell alkalmazni.
Az új szabályozást követően emelkedett a jogosultságot kérő és az ellátásban részesülő
személyek száma, havonta 500 főről 800 főre emelkedett az ellátotti létszám.
Közfoglalkoztatás szervezése
2011. január 01. napjától megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere, megszűnt az
önkormányzatok központi szerepe. A közfoglalkoztatás irányító, koordináló szervei a
területileg illetékes munkaügyi központok lettek. A közfoglalkoztatásban pályázat útján
vehetnek részt az önkormányzatok, költségvetési szervek, civil szervezetek, egyházi
szervezetek illetve a program nyitott a vállalkozók felé is.
A közfoglakoztatás rendszerén belül az egyes személyek közfoglalkoztatásának időtartama is
változott, a napi munkavégzés zömében a felére, napi 8 óráról napi 4 órára csökkent, illetve a
munkaviszony időtartamát rövid foglalkoztatás esetében 2-4 hónapig, hosszabb foglalkoztatás
esetén 6- 8 hónapig határozták meg.
A rendszer átalakításával nagy létszámú közfoglalkoztatás valósítható meg, hiszen a program
alapvető célja az volt, hogy minden bérpótló juttatásban részesülő személyt legalább 2
hónapig bevonjanak közfoglalkoztatásba.
A rendszer átalakításával nagymértékben nőttek az adminisztrációs feladatok. A bérpótló
juttatásában részesülő személyek, illetve az aktív korúak ellátására jogosult személyekkel
kapcsolatos hatósági feladatokat 1 fő szociális ügyintéző látja el. A közfoglalkoztatással
kapcsolatos megnövekedett adminisztratív feladatokat egy ügyintéző nem képes ellátni, ezért
a Képviselő-testület 2011 áprilisától a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-ét bízta meg a
közfoglalkoztatás szervezési feladatok ellátásával.
2011. szeptember 01. napjától újból változott a közfoglalkoztatás jogszabályi
feltételrendszere, meghatározták a közfoglalkoztatási bér havi bruttó összegét, meghatározták
a közfoglalkoztatási jogviszony, az egyéb munkaviszonytól eltérő tartalmát. Szeptembertől
jelentős változás az is, hogy a közfoglalkoztatáson belül az országos programok kerültek
előtérbe. Önkormányzatunk a Szarvasi Kistérségen belül sikeresen pályázott a Start
Munkaprogramra, melyben 2011. évben 150 fő foglalkoztatás valósult meg október,
november, december hónapban. A Munkaprogram következő elemére is sikeresen pályázott
önkormányzatunk, így a 2011-ben elkezdődött program ebben az évben egész évben
folytatódhat, kb. 250 főnek biztosítva így folyamatos munkát és megélhetést városunkban.
A szervezeti egységhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek szám és terület szerinti
ismertetése:
Önkormányzati rendelet megnevezése
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye.
Kt. rendelet
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások

A rendelet által szabályozott terület
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
óvodáztatási
támogatás,
személyes
gondoskodást nyújtó ellátások
Helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj
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nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló ellenőrzése, átmeneti segély, temetési segély,
3/2009.
köztemetés, méltányossági közgyógyellátás,
(I. 30.) Gye. Kt. rendelet
rendszeres szociális segélyben részesülők
együttműködésének szabályai, természetbeni
szociális ellátások
A lakások és helyiségek bérletéről és Szolgálati
és
szociális
bérlakások,
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT költségalapú bérlakások
rendelet
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. önkormányzati támogatásról
(II. 10.) KT rendelet
Az elemi csapás okozta lakáskárok Ár- vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar,
helyreállításához nyújtott önkormányzati tűz által okozott lakáskárok enyhítésére
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) biztosított támogatás
Gye. Kt. rendelet
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők Adósságkezelési szolgáltatás
adósságterhének
enyhítéséről
és
lakáskörülményeinek
javításáról
szóló
20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet
Humánpolitikai Osztállyal rendszeresen együttműködő szervezetek:
Hivatalon belül a lakásügyekkel kapcsolatos ügyintézés szoros együttműködést igényel a
Városüzemeltetési Osztállyal. A megállapított pénzbeli támogatások utalását a Pénzügyi
Osztállyal közösen végezzük.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat családgondozóival is folyamatos a kapcsolattartás, a
szociálisan rászoruló személyek segélyezését illetően mindennapos az együttműködés.
Osztályunkhoz tartozik a Térségi Szociális Gondozási Központ, és a Városi Egészségügyi
Intézmény fenntartói irányításával kapcsolatos döntések előkészítése, így e két intézménnyel
is napi kapcsolatban állunk.
4. HATÓSÁGI OSZTÁLY
A Hatósági Osztály jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat lát el. A fenti időszakot vizsgálva
megállapítható, hogy az ügyfélforgalom, az intézendő ügyek száma évről-évre növekszik,
amit a beszámolóban lévő táblázatok is szemléltetnek. Régi feladatok megszűnnek, de
helyettük új feladatokat kap az osztály. Az ügyintézők a feladat ellátásához szükséges
vizsgával rendelkeznek.
Hatósági Osztály
Ügyintéző:

Létszám
8 fő

Ügykezelő:
Fizikai dolgozó:

3 fő
2 fő

Összesen:

13 fő

Iskolai végzettség
4 felsőfok
4 középfok
3 középfok
1 középfok
1 alapfok
-
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átlagéletkor
42,2 év
49,6 év
54 év
45,7 év

Feladatok bemutatása:
I.

Okmányiroda

Az okmányirodai feladatokat kapcsolt munkakörben általános igazgatási feladatokat is ellátva
4 fő ügyintéző végzi. Valamennyi ügyintéző nyilvántartási és okmány ügyintézői OKJ-s
szakképesítéssel, az irodavezető felsőfokú végzettséggel is rendelkezik.
Az iroda munkatársai az okmányirodai feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által kiépített számítástechnikai hálózaton és
eszközökön végzik.
2011 januárjától került bevezetésre az Okmányirodában a Polgármesteri Hivatalétól eltérő
ügyfélfogadás. Ennek keretében pénteki napon 15 óráig tartunk ügyfélfogadást azoknak, akik
elektronikus úton jelentkeztek be ügyintézésre.
A KEK KH 2011 februárjában telepítette a POS terminálokat, és 2011. július 25-től nyílt
lehetőség a bankkártyás fizetésre. Az ügyfelek pozitívan értékelték ezt a lehetőséget, és az 5
hónap alatt több mint 250-en vették igénybe a szolgáltatást a csekkes befizetés mellett.
I/A. Körzetközponti jegyzői hatáskörben:
1) Személyazonosító igazolvány
2011. január 01-től a 14. életévét betöltött kérelmező törvényes képviselő jelenléte nélkül
önállóan kérelmezheti az okmánnyal történő ellátását.
Továbbra is nagy számban élnek az ügyfelek azzal a lehetőséggel, hogy már újszülött
kortól lehet személyazonosító igazolványt igényelni, mellyel az EU-tagállamaiba lehet
kiutazni, és illetékmentes a kérelem 14 éves korig.

Első kiadás 14 év felett
Első kiadás 14 év alatt
Egyéb kiadási ok
Összesen:
Ideiglenes személyazonosító igazolvány
2) Lakcímigazolvány

Kiadott igazolványok száma
Ebből lakcímváltozás miatt

2010 év 2011 év
58
57
266
196
1161
1137
1485
1390
272
359

2010 év 2011 év
1517
1261
849
855

3) Vezetői engedély

Vezetői engedély kérelmek
Ideiglenes vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedély
Összesen
4) Útlevél
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2010 év 2011 év
1023
992
14
17
6
5
1043
1014

Egyre többen használják ki azt a lehetőséget, hogy az EU országaiba személyi
igazolvánnyal is kiutazhatnak, ezért az igényelt útlevelek száma csökkent az előző
évekhez képest.
2010 év 2011 év
352
280

Útlevél kérelmek
5) Egyéni vállalkozói igazolvány

2010
2011
év
év
indításának
54
54

Vállalkozás
bejelentése
Módosítás
Megszüntetés
Hatósági bizonyítvány kiadása
Összesen:

85
37
176

103
58
3
218

6) Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
Az igazolványok iránti kérelmek száma: 89 db volt, mely magában foglalja az első
kiadást, a cserét és a pótlást is.
7) Gépjármű igazgatás:
2011. július 22-től az okmányiroda gépjármű igazgatási feladatköre ismételten bővült.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság az általa kiszabott jogerős közigazgatási bírságok
meg nem fizetése esetén kezdeményezi a járművek forgalomból történő kivonását.
Ez a feladat sok időt elvesz, mert amennyiben az ügyfél utólag befizeti a bírságot, a
Főkapitányság honlapján kell nyomon követni, hogy a számlán megjelent a befizetés mert a hatóság nem küld külön értesítést -, majd hivatalból forgalomba kell ismételten
helyezni a járművet.
Jelentősen megnövekedett a NAV Békés Megyei Adóigazgatósága Végrehajtási Osztálya,
a végrehajtók illetve a kötelező felelősségbiztosítást meglétét vizsgáló
kötvénynyilvántartó szerv által indított ügyek száma, mely során a járműveket
forgalomból ideiglenesen ki kell vonni.
év

Karbantartások
száma
2721

Törzskönyv
kérelmek
száma
394

Kinyomtatott
forgalmi
engedélyek
702

2010

2011

3000

384

724

Fellebbezések száma

1 db. A másodfok
helybenhagyta az I. fokú
határozatot.
Nem volt fellebbezés

8) Címnyilvántartás:
A cím, körzet és szervnyilvántartás rendszer karbantartása folyamatos. A népszámlálás
lefolytatásában is segítséget nyújtott az adatbázis.
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9) Ügyfélkapu regisztráció:
Az ügyfélkapu szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatosan nő. 2011-ben 231 fő kérte
az ügyfélkapu megnyitását.
10) Integrált Közigazgatási Szolgáltató Rendszer:
2011. évben 34 személy foglalt időpontot okmányirodánkban ügyfélkapuján keresztül.
Az XR rendszeren keresztül 4 esetben került sor ügy indítására, de a befejezéshez minden
esetben szükséges volt az ügyfél személyes megjelenése is.
I/B. Települési jegyzői hatáskörben ellátott általános igazgatási
feladatok:
1) Birtokháborítási ügyek
2011. évben 15 esetben indítottak jegyzői hatáskörben birtokvédelmi eljárást.2 esetben
nyújtottak be keresetet a bíróságnál határozatunk megváltoztatása iránt. 1 esetben az
ügyfél kérelmét visszavonta, és a bíróság megszüntette az eljárást, a másik ügy
kimenetelét nem tudjuk, mert a bíróság nem értesített az ügy lezárásáról.
2) Személyi adat és lakcímnyilvántartás
Továbbra is jelentős számú az ismeretlen helyen tartózkodó személyek lakcímének
fiktívválása iránti kérelem. Ebbe az ügykörbe tartozik a külföldre távozó és külföldről
hazatérő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele.
A lakcímnyilvántartás ezen felül a központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra
korlátozódik, melyre 278 esetben került
2011. évben október 1 és 31-e között a KSH az egész országra kiterjedően népszámlálást
lakásösszeírást tartott. Településszinten a feladatok végzésére a jegyző kapott megbízást, a
Hatósági Osztály koordinálta a munkák elvégzését.
Már augusztus hónapban sor került a címek aktualizálására, a körzetek kialakítására, majd
ez követte a számlálóbiztosok, felülvizsgálók személyének kiválasztása és oktatásuk
megszervezése, részükre az összeírói csomagok kiosztása. Novemberben sikeresen
lezárultak az utómunkálatok is.
3) Kereskedelmi igazgatási feladatok
A kereskedelmi igazgatás területén 2009. óta nem történt jelentősebb jogszabályváltozás.
59 üzlet kapott új nyilvántartási számot, melyek nagy része üzemeltető váltás volt, nem új
üzlet nyitása. 10 üzletet zártak be.
4) Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
Településünkön az egyéb szállásadók száma folyamatosan csökken. A szállást igénybe
vevők száma viszont az előző évhez képest némi növekedést mutat.
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Egyéb szállásadók
száma
Vendégek száma

2010
76

2011
72

1695

1805

5) Hirdetmények kifüggesztése:
A 2010-es évhez képest többszörösére emelkedett a hirdetményi kifüggesztések száma,
melyek nagy arányban árverési hirdetmények.
6) Gázszolgáltatás megszüntetése céljából hatósági közvetítés:
2011-ben 1 esetben került sor karhatalom segítségével a mérőóra leolvasására, egyéb
esetekben a fogyasztó együttműködött a gázszolgáltató dolgozóival, illetve megállapodást
kötöttek.
7) Lakáscélú állami támogatással kapcsolatban jogszabály által előírt jegyzői
feladatok:
2011. évben 6 esetben került kiállításra hatósági bizonyítvány a támogatás utólagos
igénybevételéhez.
8) Hatósági bizonyítvány kiadása
Hatósági bizonyítvány kiállítása a lakcímnyilvántartásból tárolt adatokról történő
adatszolgáltatásra korlátozódik, mely 155 db volt.
9) Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok
Ezen feladatot 2009. október 3-tól látják el a körzetközponti feladatokat ellátó települési
önkormányzatok jegyzői. Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet
folytatóknak kell a jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni, és hatóságunkhoz
bejelentést benyújtani. Ilyen tevékenységet jelenleg településünkön senki sem folytat.
10) Temetkezési szolgáltatás engedélyezése
A telephely szerint illetékes jegyző folytatja le kérelemre az eljárást, és adja ki az
engedélyt. Új kérelem 2011-ben nem volt.
II. Építéshatóság
A Kormány az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként a települési
önkormányzat jegyzőjét a rendelet mellékletében felsorolt településekre is kiterjedő
illetékességgel jelöli ki. Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Jegyzőjének hatás és
illetékességi köre Gyomaendrőd város és Hunya község területe.
A műemlékvédelem alatt álló építményekre és területekre, valamint a sajátos építményfajtákra
külön törvények és kormányrendeletek vonatkoznak, azok tehát nem tartoznak Gyomaendrőd
Város Jegyzője, mint I. fokú építéshatóság hatáskörébe.
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Építésügyi hatósági feladatokat látunk el más településeken is (pld. Mezőberény, Dévaványa,
Szarvas, stb.) a Békés Megyei Kormányhivatal kijelölő határozata alapján. 2011. évben 14
építésügyi hatósági eljárást (építés, bontás, fennmaradás, használatbavétel) folytattunk le
kijelölt illetékességgel.
Körzetközponti építésügyi feladatainkat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján a
Gyomaendrőd Város településrendezési terve és Szabályrendelete és a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 9/2010. (II.26.) Gye. KT rendelet és Hunya Község Település Rendezési
Terve és Helyi építési Szabályzata figyelembe vételével állapították meg.
2011. év januárjától 3 fő felsőfokú végzettségű - közülük 1 fő nyugdíjas valamint 2011.
májusig +1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő, 2012. február 1-től összesen 2 fő
diplomás munkatárs áll rendelkezésre ezen feladatok elvégzésére és a teljes műszaki
nyilvántartás vezetésére. Az egy ügyintézőre jutó ügyek száma hozzávetőlegesen 234 db. A
főszámos ügyiratok száma ugyan csökkent, az alszámok növekedéséből viszont kiderül, hogy
egy üggyel többet kell foglalkozni.
A gazdasági helyzet miatt az új építési tevékenység csökken, az építésügyi hatósági
munkában a hangsúly az ellenőrzésekre tevődik át a meglévő építmények és területek
megfelelő gondozása és megóvása érdekében.
Az építésügyi hatósági engedélyezésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken túl
folyamatban van a holtágak kiskertes és hétvégi házas területeinek építésügyi hatósági
ellenőrzése is. Az illetékességi területünkön lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése a
városképi megjelenés, a gondozottság, az állagmegóvás szempontjából és az egyre öregedő
épület állomány állagának vizsgálata.
2011 évben a Susány-zugban és a Peres I. zugban az engedély nélküli építkezések
ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés 17 esetben tárt fel szabálytalanságot. Ennek
megszüntetésére a megfelelő intézkedés megtörtént. Hunya községben 30 esetben rendeltük el
a fű kaszálását és cserjék irtását, 1 esetben pedig az épület állagát ellenőriztük. 126 esetben
ellenőriztük Gyomaendrőd területén az ingatlanok jó karbantartását, az épületek bontását és
állagmegóvását.
2011. évben 2 esetben került sor jogorvoslati eljárásra, egy 2005 óta elhúzódó ügyben, ebből
mindkét esetben a II. fokú hatóság helyben hagyta határozatunkat. Peres ügy 2011. évben nem
volt.
Ügyiratok száma:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:

2010. 2011.
752 700
2436 2545
3188 3245

Új lakásépítési engedély (Gyomaendrőd):

1
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III. Klasszikus igazgatási feladatok
1) Anyakönyvi ügyintézés
Az anyakönyvvezető fő feladatai: vezetnie kell a négy anyakönyvi típust (születési, házassági,
halotti és a bét). A nyitott anyakönyvi bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek.
Munkájához tartozik továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási
kérelmek, honosítási ügyek, hazai anyakönyvezések kezdeményezése külföldi
házasságkötések előkészítése. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, teljesíti a postán érkezett
kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági eskütételnél, házasságkötésnél, névadói
ünnepségeken.
2011. január 1-től életbelépett az egyszerűsített honosítási eljárási törvény, mely szintén
anyakönyvvezetői feladat, nevével ellentétben maga az eljárási folyamat nem egyszerű, mert a
szükséges iratok ellenőrzése nagy körültekintést igényel. Az ASZA programon keresztül
elektronikus úton is fel kell terjeszteni az átvett kérelmeket.
Anyakönyvi
típusok
Házassági
Halotti

2010

2011

36
119

43
104

Születési
BÉT
Egyéb anyakönyvi
ügyek
Honosítási ügyek

3
619

662

3

10

2) Hagyatéki ügyintézés:
A törvényi előírások alapján a hagyatéki leltár elkészítése és továbbítása az illetékes
hatóságokhoz. Hagyatéki és gondnokság vagy gyámság alá helyezéssel kapcsolatos
vagyonleltár felvétele, biztosítási intézkedések megtétele. Egyéb adatszolgáltatás a
pénzintézetek felé, melynek száma sajnos évenként növekszik. 2011. január 1-től a Takarnet
hozzáférés módosult. Lehet névre szólóan adatokat lekérdezni, de a földhivatali nyilvántartás
pontatlansága miatt ez a gyakorlatban lehetetlen.

Hagyatéki
ügyek
Főszám
Alszám
Összesen:

2010
év
186
1431
1617

2011
év
179
1190
1369

3 ) Termőfölddel kapcsolatos kifüggesztések
Törvényi előírás szerint jegyzői hatáskör a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti ajánlat
kifüggesztése, melyet 2009-től elektronikus úton is közzé kell tenni. A kifüggesztés lejárta
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után a hirdetményt az esetleges észrevételekkel együtt vissza kell juttatni a kifüggesztést
kérőnek. A kifüggesztések száma: 2010-ben 139 db, 2011-ben 143 db.
4 ) Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
A talált tárgyak átvétele, tárolása, nyilvántartása, a tulajdonosnak vagy megtalálónak történő
kiadása, illetve értékesítése. A talált tárgyakat a rendőrség, vagy aki találta adja át a hivatal
részére, melyeket minimum három hónapig őrzünk. Ezen idő alatt a tulajdonjog igazolása
mellett a jogos tulajdonos átveheti. Amennyiben nem válik ismertté a tulajdonos és a
megőrzési idő is letelt, átadjuk az adó osztálynak, akik selejtezik, ezután megsemmisítik, vagy
elviszik a MÉH-be, vagy értékesítésre felajánlják. Talált tárgyak többségében kerékpárok,
mobiltelefonok stb. Talált tárgyak száma 2010-ben 7, 2011-ben 4 volt.
5

) Szabálysértési ügyintézés:

A szabálysértési ügyek intézését az osztályvezető végzi. Azok a jogellenes cselekmények
tartoznak ide, amelyek a társadalomra csekély fokban veszélyesek. A szabálysértési
ügyintézés ez év április 15-től a Kormányhivatalhoz fog tartozni.
Az elmúlt évet vizsgálva legtöbb szabálysértési eljárás a közoktatási törvényben
meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés miatt indult. Ezt követi az
önkormányzati rendeletekben foglaltak megsértése. A településen sok az üres ingatlan és ezek
előtt a közterület rendezetlen, az ingatlan tulajdonosok nem vágják rendszeresen a füvet, nem
takarítják le télen a járdáról a havat. Ilyen esetekben a közterület felügyelő felszólítja az
ingatlan tulajdonosát a közterület rendbetételére és amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor
ellene szabálysértési feljelentéssel él. Napi kapcsolatot tartunk a közterület felügyelővel,
mezőőrökkel, egymás munkáját kölcsönösen segítjük.
2011. évben a szabálysértési hatóság döntése ellen egy esetben érkezett panasz, melyet a
Szarvasi Városi Ügyészség bírált el, a szabálysértési hatóság határozatát helyben hagyta.
2011. évben, mint azt az alábbi táblázat is mutatja, csökkent a feljelentések száma azért, mert
2010. augusztus 19-től a tulajdon elleni és magánlaksértés miatt indult szabálysértési
ügyekben a bíróság jár el.
2010. január 1-jétől működik a Központi Szabálysértési Nyilvántartás (KSZNY), mely a
természetes személyek szabálysértéssel kapcsolatos adatainak hiteles hatósági nyilvántartása,
melyet elektronikus úton kell vezetni. Feladata a szabálysértési eljárás alá vont személy
szabálysértési előéletének központi, országos szintű, egységes nyilvántartása.

2010.

2011.

Feljelentések száma

146

94

Feljelentett személyek
száma

155

98

Megszüntetések száma

50

6

Figyelmeztetések

17

33

29

száma
Pénzbírságot kiszabó
hat. száma

58

36

Kiszabott pénzbírság
(Ft)

598000

247000

Bírságátlag (Ft)

10310

6861

6 ) Bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint
a bíróság által megállapított kár értékének végrehajtása a szabálysértési hatóság feladata. Ezt a
feladatot 2009. február 1-től látjuk el. 2010. évben 47 bírósági végrehajtási ügy indult, 2011.
évben 51. Ezek az ügyek azonban sok esetben nem fejeződnek be az érkezés évében, mert
ezen ügyekben több végrehajtási cselekményt is el kell végezni, mire az ügy végleg lezárható.
IV. Az iratkezelés rendszere
Az iktatás Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési
Szabályzatában foglaltak szerint történik. A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalban
keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az Önkormányzat vezetőjére,
köztisztviselőjére, közalkalmazottjára és más jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára.
A Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását,
segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.
Az ügyiratok kezelése központi iktatás keretében számítógépes programmal történik. Az
iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el. Az iratkezelési szabályzatot az elmúlt évben
jogszabályi változások miatt át kellett dolgozni. A Békés Megyei Kormányhivatalnak az
elkészített iratkezelési szabályzatot megküldtük, aki a Békés Megyei Levéltárral együtt azt
jóváhagyta, a szabályzatban foglaltakkal egyetértett, így 2012. január 1-től hatályos.
A hivatalnak minden évben kötelező készíteni az iktatott iratok alapján egy olyan hatósági
statisztikát, amely kiterjed az önkormányzat teljes ügyiratforgalmára. Az elmúlt két évet
vizsgálva az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom.
A mellékelt táblázatban foglalt ügyiratforgalom növekedés azt tükrözi, hogy az
önkormányzatnál folyamatosan növekszik az ellátandó feladatok köre.
Az érdemi döntéseink ellen a 2011-es évben a jogorvoslatok százalékos aránya 0,02 % volt.
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Ügyirat forgalom alakulása osztályonként

Titkárság
Hatósági osztály
Adó osztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

Titkárság
Hatósági osztály
Adó osztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

2010
Főszám
966
2596
7682
841

Alszám
5078
9812
15451
5346

1137
5435
1133
457
20247
2011
Főszám
896
2886
7468
2035

Alszám
2855
8731
17450
6922

1166
5598
1230
466
21745

3060
14933
10566
3090
67607

Gyűjtő

3034
14355
10153
3487
66716

0
0
0
0

Összesen
6044
12408
23133
6187

0
0
0
0
0

4171
19790
11286
3944
86963

0
0
0
0

Összesen
3751
11617
24918
8957

0
0
0
0
0

4226
20531
11796
3556
89352

Gyűjtő

V. VÁROSÜZEMELTETÉSI és VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Az Osztály szervezeti felépítése a 2011-es évben nem változott.
Az osztályon dolgozók személyében több változás történt.
Az osztály felépítése
 Városüzemeltetési Iroda
 Vagyonkezelői Iroda
 Mezei őrszolgálat
 Közterület-felügyelet
 Pályázatíró Iroda
 Jogász
Összesen:

4 fő
1 fő
5 fő
2 fő
2 fő
1 fő
15 fő

Az osztályon az alábbi létszámmozgások történtek:
- A pályázatíró irodánál márciusban1 fő gyesre ment, munkakörét egy gyes-ről
visszatérő kolléganő vette át
- Márciustól a mezőőri szolgálati területek száma ötre csökkent, és egy kolléga
nyugdíjazása következtében a mezei őrszolgálat aktív létszáma is 5 főre csökkent
- A pályázatíró irodában határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott kolléganőnek
szeptember 30. napjával megszűnt a köztisztviselői jogviszonya, melyet nem kívánt
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meghosszabbítani, így a munkaköre egy szintén határozott idejű kinevezéssel
rendelkező kolléganő felvételével került betöltésre
- Az osztályvezető év végén közös megegyezéssel távozott a Polgármesteri Hivatalból,
az osztályvezetői feladatok ellátására a jogász végzettségű kolléganő lett kinevezve, az
osztályvezető asszony által ellátott műszaki ügyintézői feladatkör betöltésére egy
magas építő mérnök végzettségű kolléganő került felvételre
Az új dolgozók, létszámhiány, helycserék miatt az osztályon a munka igen feszített volt,
különösen az elmúlt év 2. felében.
Ügyiratszám: ügyintézőnként
Ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária
Pardi László
Varjú Róbert
Csényi István
Kürtiné
Erdősi
Klára
(márciusban gyes-re ment)
Hornok Réka (szeptember
30-án megszűnt a határozott
idejű jogviszonya)
Dobó Anita (gyes-ről jött
vissza)
Dr. Timár Andrea

Fő/alszám
78/1782
110/995
1607/2910
189/659
13/381
6/7

33/476
1/16

 Városüzemeltetési Iroda
Hatósági feladatok
Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
Növényvédelmi kötelezések előkészítése (tűzelhalás fertőzés)
Természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos, elsőfokú
eljárások ügyintézése
Helyi védettségű természeti területek nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos munka
Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek
Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
A lakosság és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása, döntéseinek előkészítése a
zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben
Helyi járatú autóbusz közlekedés
Önkormányzatunk szerződést kötött a Mobilbusz Kft.-vel 2008-ban a helyi közlekedési
feladatok ellátására. Az intézményi társulás keretén belül pedig az iskolások szállítására
évente.
Szúnyoggyérítés
2011. évben egy évre szóló szerződés megkötésével biztosítottuk a szúnyoggyérítési feladatok
ellátását. A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetében tag települések beszerzését is
az osztály bonyolította. A vállalkozó szerződés szerint, jól teljesített.
Elkészült közműberuházások után a közműfejlesztési hozzájárulások kivetése
Temető fenntartás
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A feladatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, felügyeletét a Városüzemeltetési Osztály látja
el.
Gyepmesteri Telep üzemeltetése
A feladatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, felügyeletét a Városüzemeltetési Osztály látja
el.
Közutak üzemeltetése
A közutak, a közlekedésbiztonsági eszközök ellenőrzését a Gyomaszolg Ipari Park Kft,
valamint a közterület felügyelők, és településőrök végezték. A Karbantartási, kátyúzási,
valamint kerékpárút javítási feladatokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte el.
Járdák javítási munkáit a Zöldpark Kft irányítása alatt dolgozó közmunkások csinálták.
Belvízvédekezés, belvíz csatornák
A belvíz elvezető csatornák karbantartását a közmunka program keretei között oldottuk meg,
a jelentősebb földmunkával járó munkákat helyi vállalkozókkal, valamint a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-vel végeztettük el.
A 2010 decemberében elkezdődött rendkívül csapadékos időjárásnak köszönhetően az
elkezdett védekezési munkálatokat 2011 januárjában és februárjában tovább kellett folytatni,
mely során az Önkormányzat kezelésében álló bel- és külterületi holtágak vízszint
csökkentése és a felszíni csapadékvíz-elvezetés valósult meg.
A felmerült védekezési költségek elszámolása érdekében az Önkormányzat Vismaior
támogatási kérelmet nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült.
A támogatás keretében az Önkormányzat 6.325.000 Ft összegű védekezési költség
visszatérítést kapott.
 Vagyongazdálkodás
A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés,
valamint minimális mértékben ingatlanok adásvétele, cseréje jellemezte. Több ügy
folyamatban van, ahol törvényi rendelkezésre hivatkozva kívánunk területeket
tulajdonba/kezelésbe kérni, így például az ipari parkhoz közel lévő már nem üzemelő
„vízműveket”, a Sebes György utcában lévő csatornát, a Selyem úthoz szükséges területeket.
A Selyem úthoz tartozó területek, valamint a csatornákra vonatkozóan értesítést kaptunk a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től, hogy azok a tulajdonunkba kerülnek. Továbbá
folyamatban van földcserével fontos területek megszerzése idegenforgalmi és egyéb
fejlesztések megvalósításához.
A TAKARNET rendszer biztosítja a földhivatali ingatlan-nyilvántartás adataihoz való
hozzáférést, amely által gyorsabb az ügyintézés, nem kell külön kérelemmel a földhivatalhoz
fordulni, illetve megvárni az adatszolgáltatást. A rendszer használatának szigorú szabályi
vannak, melyet rendszeresen ellenőriz a földhivatal. A legutóbbi ellenőrzés 2011. november
hónapban volt. Az ellenőrzések során rendben találták a TAKARNET használatát. Az adatok
lekérdezése és felhasználása jogszerű volt az ügyintézés során.
 Mezőőri szolgálat
Munkájáról 2011. szeptember hónapban részletes beszámoló készült a Képviselő-testület felé.
 Közterület-felügyelet
Munkájáról 2011. szeptember hónapban részletes beszámoló készült a Képviselő-testület felé.
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 Kistérségi iroda
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2011. évben 5 db pályázatot nyújtott be, melyből 2
nyert, 2 elbírálás alatt van, 1 nem nyert. A Start közmunkaprogram és a Belvízrendezés VIII.
ütem pályázatok részesültek támogatásban. A Belterületi útfejlesztések és a Szennyvíztisztító
telep fejlesztése projektek elbírálása folyamatban van, míg a testvérvárosi találkozó
megszervezésére benyújtott pályázat nem nyert.
A 2011. évben 6 pályázatunkat zártuk le, melyeknek a fenntartási időszaka tart. 4 pályázat
elszámolása folyamatban van.
A pályázatokhoz kapcsolódóan folyamatos a kapcsolattartás a támogató szervezetekkel.
Elkészítettük a kifizetési kérelmeket, hiánypótlásokat, változás bejelentéseket, Záró Kifizetési
Kérelmeket és Záró Projekt Előrehaladási Jelentéseket. Fenntartási időszakban az éves
monitoring jelentéseket.
2011. évben az alábbi pályázatokhoz kapcsolódóan történtek helyszíni ellenőrzések:
Elszámoláshoz kapcsolódó ellenőrzés:
- A Kerékpárút-hálózat fejlesztése pályázat záró helyszíni ellenőrzése 2011. október 3-án
történt meg a DARFÜ részéről. Hiányosságokat állapítottak meg a műszaki tartalomhoz
kapcsolódóan, melyeket hiánypótlás keretében tisztáztunk.
- „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás oktatási intézményeiben” című pályázat záró helyszíni szemléje 2011. október
18-án lezajlott. Hiánypótlás keretében tisztáztuk az észrevételeket.
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
fenntartott iskolákban pályázatunkhoz kapcsolódó záró ellenőrzés 2011. szeptember 28-án
volt. Az észlelt hiányosságokat hiánypótlás keretében tisztáztuk.
- Városi örökség megőrzése beruházás záró helyszíni szemléje 2011. július 18-19-én
megtörtént. A megállapított hiányosságoknak hiánypótlás keretében eleget tettünk.
Fenntartási időszakhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tetőhéjazat csere és álmennyezet
kialakításával kapcsolatos pályázat ellenőrzésére 2011 novemberében került sor. Az
ellenőrzés során mindent rendben találtak.
- „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás és
műtárgyvédelem céljából” című projekt utóellenőrzése 2011. november 24-én megtörtént,
melynek során szintén mindent rendben találtak.
Jogorvoslat
Az elmúlt évben hatósági ügyben egy jogorvoslati eljárás indult, mely a II. fokú hatóság
(Békés Megyei Kormányhivatal) I. fokú döntést helybenhagyó határozatával zárult.
Beruházások
1. Belvízrendezés
I. ütem (három holtág összekötés):
- A hiányzó meder használati megállapodások megkötéséhez szükséges földmunkákat
elvégeztük, az érintett ingatlantulajdonosok a mederhasználati megállapodást aláírták.
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III. ütem (3 holtág kotrása) (Békés megye 16 település pályázat):
- a beruházással kapcsolatos fejleményeket külön előterjesztésben részletezzük.
VII. ütem (Besenyszegi terület, Rácz Lajos utcai, Polányi utcai csatorna egy szakasza,
Fő út melletti záportározók):
- az 5/2010.(I.28.) ÖM pályázatra nyújtottuk be a fenti műszaki tartalmú pályázatunkat, mely
támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás lefolytattuk, a TÓTKAÉP Kft nyert. A kivitelezés
elkezdődött 2010. november végén, de az időjárás miatt jelentős munkavégzés nem történt. A
teljes kivitelezés a 2011-es évben valósult meg. A műszaki átadás-átvétel 2011
szeptemberében megtörtént.
Az üzemeltetési engedély beszerzése folyamatban van.
2. Útépítés, kerékpárút építés
Belterületi lakóút építés:
- a Bánomkerti, Halász, Bessenyei, Dobó utcákban történt útépítés. A munkát a Swietelsky
Magyarország Kft végezte. A forgalomba-helyezési eljárás folyamatban van.
Kerékpárút építés:
- a 2009. évben benyújtott pályázatunk támogatást nyert a Fő út-Bajcsy Zsilinszky utcai
szakaszra (2503 m). A 2010 évben lefolytatott közbeszerzési eljáráson a Bükki Bánya Kft lett
a nyertes ajánlattevő, velük kötöttük meg a szerződést.
A műszaki átadás megtörtént, a projekt megvalósítási szakaszát lezárta a DARFÜ Nonprofit
Kft., mint Közreműködő Szervezet, a projekt fenntartási kötelezettségünk 2015-ig tart.
Új buszmegálló helyek ill. régiek felújítása, pályázat:
- a támogatást nyert pályázat keretén belül megépített és felújított autóbuszöblök kivitelezését
az Integrál Építő Zrt. végezte. A műszaki átadás-átvétel megtörtént. A forgalomba-helyezési
eljárás folyamatban van.
Endrődi közúti híd:
- 2009/2010. évben került felújításra. A híd szerkezetén a módosított tervek szerint megépült a
járda/kerékpárút. A hídhoz vezető járdakapcsolatokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
elkészítette, a forgalomba-helyezés folyamatban van.
Garanciális bejárások:
- lakó utak felülvizsgálatát az ősszel a kivitelezőkkel elvégeztük
Állami utak:
- a 4642 sz. közút Öregszőlő belterületi szakaszát a Magyar Közút Nzrt. felújította.
Sebességmérő- visszajelző-szankcionáló berendezés telepítése (pályázat):
- 1 db berendezés telepítésre került a Bajcsy út bevezető szakaszára, a kivitelezés teljes
lebonyolítója a Magyar Közút, a berendezés üzemképes, de a fenntartási költségeket az
önkormányzat nem tudja felvállalni. Az üzemeltetéshez a Rendőrség és az Önkormányzat
közötti megállapodásra, és a fenntartási költségek felvállalására lenne szükség, jelenleg a
berendezés nem üzemel.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi (2011.december 8.) tájékoztatása szerint a
készülék átadás-átvételével kapcsolatban állásfoglalást kért az Országos Rendőrfőkapitányságtól.
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3. Tervezés
Endrődi kerékpárút (II. ütem, Endrődi közúti hídig):
- A Kodály Zoltán utcától a Hídfő utcáig terjedő szakasz tervezése folyamatban van.
4. MÁV fejlesztések
Gyoma- Békéscsaba közötti vasúti pálya felújítása:
- a 46. főút keresztezésében aluljáró építésére, a csatlakozó utak építésére a közlekedési
hatóság kiadta az építési engedélyt
- a kivitelezési munkálatokra 2011 őszén a NIF kiírta a közbeszerzési eljárást, a beadási
határidő 2012. január 26. volt. Eredményhirdetés március végén várható.
5. Víz- szennyvíz beruházások
Ivóvízhálózat rekonstrukció
- a Békés Megyei Vízművek Zrt. rekonstrukciós osztályán keresztül felújításra került az
üzemmérnökség területén lévő Aqua-henger és a felszínfeletti ivóvíztározó.
6. Épület felújítások
Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása:
- A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány pályázaton nyert támogatást Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására a Gyomaendrőd-Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz.
alatti Szent Imre Idősek Otthona bővítéseként. Az egyszerű közbeszerzési eljárás során a
Gyomaszolg Ipari Park Kft nyerte el a munkát. Az építési munkák 2010. decembertől 2011.
szeptemberig tartottak, az épület használatba vételi engedélyét megkapta a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány. A Rózsahegyi Ház megkezdte működését.


Hulladékgazdálkodás

- Települési hulladékszállítás: A feladat ellátásához az önkormányzat 2011. első
negyedévében 4.000.000- Ft összegű támogatást (díjkompenzáció) nyújtott a Gyomaközszolg
Kft-nek. A második negyedévtől díjkompenzációt az önkormányzat nem biztosított.
2011 szeptemberében az Osztály megszervezte a városban a lomtalanítást és novemberben a
zöldhulladék összegyűjtését.
Az Osztályon történik a hulladékszállítási díj fizetésével kapcsolatos kérelmek elbírálása.
2011-ben 134 mentességre való jogosultság és 407 kedvezményre való jogosultság került
megállapításra.
VI. KIRENDELTSÉG
A kirendeltség a két településrész 1982 évi egyesítését követően az endrődi településrészen
megmaradt hivatali egység.
Célja és funkciója az elmúlt időszak alatt változatlanul az, hogy a településrész részben idős
nyugdíjas, részben szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak az ügyek intézése lehetőleg
helyben és jó szinten valósuljon meg, figyelemmel az endrődi településrészre, valamint
kiterjedt – Nagylapos és Öregszőlő – voltára.
A kirendeltségen 2 fő ügyintéző /egy felsőfokú végzettségű / 52 éves férfi / és egy középfokú
végzettségű 36 éves nő / és egy fő / hatórás / takarítónő 48 éves / dolgozik.
Az ügyintézők a szükséges szakvizsgával, illetve alapvizsgával, továbbá minkét ügyintéző
anyakönyvi szakvizsgával, valamint számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik.
A kirendeltségen az átlag életkor 45 év.
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Feladatok bemutatása:
Polgármesteri hatáskörbe tartozó feladataink:
Adósságkezelés
Az adósságkezelés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III.
törvényben, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többször módosított 20/2003.
(VIII.12.) KT rendeletében meghatározott adósságkezelési szolgáltatás - a szociálisan
rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás, mely közüzemi díjtartozásra
/áram, gáz-víz/, valamint lakbér,- és közös költség hátralékokra állapítható meg.
Az adósságkezelési támogatások megállapításánál az előkészítésben, majd a támogatás
megítélése esetén az azt követő adósságkezelési tanácsadásban a Térségi Humánsegítő
Szolgálattal együttműködünk.
Adósságcsökkentési támogatás
Támogatásban részesülők
száma:
Állami támogatás összege:
Önkormányzati kigészítés
összege:

2010
176

2011 év
218

13.870..000.1.454.000.-

15.028.735.1.502.874.-

Az érintett területen 2011 évben tartott belső ellenőrzés szabálytalanságot, hiányosságot nem
tárt fel, az érintett területen fellebbezés, peres ügy nem volt.
Mezőőri hozzájárulás
Korábban az adóosztály koordinálta, majd 2004 évtől a számítástechnikai fejlesztéseknek és a
mikrohullámú kapcsolat kiépítését követően lehetőség nyílt rá, hogy önálló munkaterületként
a kirendeltségre lehessen telepíteni a mezőőri programot.
A mezőőri hozzájárulást állapítunk meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 25/2010.
(VIII.30.) KT számú rendeletében a gyomaendrődi külterületi termőföldek és zártkertek
mintegy 30 ezer hektárját érintően. Ezen területek után járó összegek kivetését és a
kötelezettek számát az alábbi táblázat szemlélteti. A mezőőri hozzájáruláson túl a településen
működő vadászatra jogosultaktól éves szinten még további 2.500.000.- Ft összegű vadászati
haszonbér folyt be 2010 évben. 2011 évben vadászati haszonbér címen már nem folyt be a
fent jelzett összeg, de ugyanakkor ekkora összeggel nőtt a 2011 évre megállapított mezőőri
hozzájárulás összege.
2011 évben nőtt a mezőőri hozzájárulás fizetésre kötelezettek száma is és ezzel együtt a
megállapításra kerülő mezőőri hozzájárulás összege is, köszönhetően a 2010 évi
rendeletmódosításnak.
A mezőőri hozzájárulás megállapításával kapcsolatos feladataink: - év közben a bekövetkezett
változások átvezetése a nyilvántartási rendszerünkön, majd a kivetést követően a befizetett
járulékok tételes könyvelése, a bevételek –kiadások - számlakivonat nyilvántartások adatainak
összesített könyvelése és annak a Pénzügyi Osztály felé történő havi továbbítása, a
hátralékosok fizetési felszólításának kiadása és a hátralékos összegek behajtása.
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Vizsgált időszak
Ügyiratok száma

2010 év
3.647

2011 év
5.160

Kivetett összeg

7.659.640.-

10.742.940.-

Az érintett területen 2011 évben tartott belső ellenőrzés szabálytalanságot, hiányosságot nem
tárt fel, az érintett területen fellebbezés, peres ügy nem volt.
Jegyzői hatáskörbe tartozó feladataink:
Hagyatéki eljárás
A hagyatéki eljárást a 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza.
A hagyatéki eljárás során a feladatkörünkbe tartozik: a hivatali helységben történő
leltárfelvétel, hagyatéki vagyontárgyak biztosítása, ingó vagyon helyszíni leltározása, az
ingatlanok hagyatéki leltárba vétele, / a “ TAKARNET “ program segítségével és
használatával / az ingatlanokról adó-értékbizonyítvány kiállítása, a hagyatéki leltár és a
jogszabályokban előírt mellékletek továbbítása a közjegyző felé.
A hagyatéki ügyintézés során a hagyatéki leltárt úgy kell elkészíteni, hogy a közjegyző az
esetek minél nagyobb számában tárgyalás kitűzése nélkül tudja átadni az örökösök részére.
A szarvasi közjegyzővel a munkakapcsolatunk jó.
Vizsgált időszak
Ügyiratok száma
Egyéb

2010 év
131
102

2011 év
122
118

Anyakönyvi igazgatás
Magyarországon 1895.október 1-től van állami anyakönyvezés.
A két településrész egyesítését követően az endrődi településrész teljes anyakönyvi iratanyaga
helyben maradt, ezért anyakönyvi nyilvántartást vezetünk a születésről, házasságkötésről és a
halálesetről is.
Születések természetesen már nincsenek a településen, de a születési anyakönyvi ügyintézés
nem szűnt meg, hiszen az aki Endrődön született és bárhol hunyt el, be kell jegyezni a
születési anyakönyv un. UB. rovatába. Szintén ez az eljárás az Endrődön házasságot
kötöttekkel, hiszen ha valamelyik házastárs meghal, vagy a házastársak elválnak, annak tényét
szintén be kell jegyezni az anyakönyvbe. További anyakönyvvezetői munkát jelent a
honosítással, visszahonosítással, névváltoztatási kérelmekkel, a születési, - házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiadásával kapcsolatos feladatok is. Megkeresésekre adatot
szolgáltatunk. Hatósági bizonyítványt adunk ki a nyilvántartásunk alapján / Pl. együttlakókról,
a kérelmezők egyetemi tanulmányaikhoz stb./
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot veszünk fel. / születendő, vagy már megszületett
gyermekre. /
Az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényes előfeltételeit, vezeti az előírt
nyilvántartásokat, közreműködik a házasságkötési, névadói és állampolgársági eskü
letételének szertartásain. A Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén is lehet házasságot kötni,
névadót tartani. Az ehhez szükséges feltételek adottak, de az utóbbi időben egyre kevesebben
élnek ezzel a lehetőséggel, nem csak Gyomaendrődön.
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Vizsgált időszak
Egyéb anyakönyvi
adatok
Teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozat
Hatósági bizonyítvány

2010 év
134

2011 év
137

2

5

10

7

Haláleseti értesítők

225

272

Kapcsolatunk a Hivatallal:
A hivatallal a kapcsolattartás háromféle módon valósul meg: egyrészt a hétfői osztályvezetői
értekezletek alkalmával, ahol a szakmai irányításon túl a felvetődő egyéb szakmai
megbeszélések történnek. Kapcsolatot tartunk továbbá az iratokat napi rendszerességgel
szállító “ helyi “ posta útján, mely Kirendeltség a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a
hozzánk eljuttatott egyéb intézményi leveleket, iratokat szállítja .
A kiépített mikrohullámú kapcsolat útján pedig közvetlen számítógépes kapcsolat és
közvetlen munkakapcsolat van a kirendeltség és a hivatal között.
Kapcsolatunk az Osztályokkal:
Adóosztály
Az adóosztály által rendszeresített bevallási, kérelem és egyéb nyomtatványok kiadásában,
valamint az adott üggyel kapcsolatos tájékoztatás megadásában, majd a kitöltött és átvett
kérelmeknek az ügyintézőkhöz juttatása a feladatunk.
Humánpolitikai Osztály
A humánpolitikai osztály munkájában való részvétel elsősorban a településrész szociális
ellátásával kapcsolatos ügyintézésben jelenik meg. Ez azért jár jelentős ügyfélforgalommal,
mert a település idős és szociálisan rászoruló lakossága éppen ezen a településrészen lakik
nagyobb számban.
Melyek ezek az ellátási formák, amelyekben részben önállóan, részben a humánpolitikai
osztály munkájának segítésében veszünk részt?:
A kirendeltségen állandó ügyfélfogadás van.
Ezen belül vannak kampányidőszakok, amikor jelentősen megnő az ügyfélforgalom - mint pl.
a beiskolázási támogatások időszaka, május és szeptember hónapokban. A közlekedési
támogatások január 01. től - április 30.-ig.
Év közben pedig folyamatosan igényelhető a szociális ellátások többsége, úgymint a normatív
lakásfenntartási támogatás, temetési segély, ápolási díj, közgyógy, eseti magas
gyógszerköltség stb. A fenti ellátási formákhoz a szükséges nyomtatványokat kiadjuk, majd
annak visszakerülését követően azt az illetékes osztályhoz juttatjuk.
További feladatunk még a kirendeltségen megjelenő ügyfeleknek nem csak szociális
ügyekben történő megkeresésének, kérdésének segítése, útbaigazítás megadása.
A humánpolitikai osztályhoz kapcsolódóan feladatainknál meg kell említeni a
gyámhatósággal kapcsolatos feladatot, mely a gyámság-gondnoksági eljárásoknál jelentkezik
úgy hogy az éves felülvizsgálatok során a településrészen lakó ügyfeleknél ingó és
ingatlanleltár felvételére kerül sor, majd azt követően annak megküldése a Gyámhivatalhoz.
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Hatósági Osztály és
Okmányirodával kapcsolatos feladataink:
A hatósági osztályhoz a kirendeltség munkája szintén szervesen kapcsolódik, hiszen a
kirendeltségen keletkezett iratok és iratanyagok a napi posta kapcsán kerül bejuttatásra az
iktatóba, illetve onnan vissza.
A hatósági osztályra küldjük meg a házassági, a halálesetekről felvett jegyzőkönyveket,
valamint az okmányirodának szóló iratokat.
Az okmányirodának küldjük meg az állampolgárok lakcímváltozásaival kapcsolatos
bejelentéseket is.
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VII. A Képviselő-testület és a Bizottságok működésével kapcsolatos
legfontosabb statisztikai mutatók:
Döntéshozó

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

Ülések száma

Hozott határozatok
száma
2010.
2011.
563
754
268
353

2010.
37
21

2011.
37
27

19

27

254

385

23

24

276

368

Rendeletek száma
2010.
42

2011.
45

Közmeghallgatások száma: 2
Képviselő-testületi ülés éves szinten 314 órát vett igénybe
Békés Megyei Kormányhivataltól érkezett észrevételek száma:
Döntéshozó
Észrevételek száma 2011.
Hozott döntések %-a
Rendelet
Határozat
Rendelet
Határozat
Képviselő-testület
9
14
20 %
1.8 %
Ügyrendi,
4
1.1 %
Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
Pénzügyi,
1
0.2 %
Gazdasági,
Turisztikai
Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság
Városfenntartó,
21
5.7 %
Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági
Bizottság
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása, valamint a 2011.évi
közbeszerzési terv végrehajtásáról beszámoló
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó
szervezet minden év március 31. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az
adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit.
Ezen értékhatárok a következők:
- árubeszerzés esetében:
8 millió forint
- építési beruházás esetében:
15 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is. Ezekben az esetekben a tervet módosítani kell a változás felmerülésekor, megadva a módosítás
indokát is.
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás
Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
épületének (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.)
felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
28.904.226,- Ft
DAOP Pályázat támogatás 95%
Saját erő 5% a költségvetési rendeletben biztosítva
2012.
2012-2013
Építési beruházás
Őszikék Idősek Otthona épületének (5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
118.420.213,- Ft
TIOP pályázat 100% támogatás, saját erő 0 %
2012.
2012-2014.
Építési beruházás
Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.)
épületének bővítése, fejlesztése
Nemzeti
51

4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
90.000.000,- Ft
DAOP pályázat Saját erő 0 %
2012.
2012-2013.

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli terveinek
elkészítése
Nemzeti
Nyílt eljárás
26.912.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
2012-1013.

5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi gyűjtő utak felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
118.369.376,- Ft
DAOP pályázat 90% támogatás, saját erő 10 %
2012.
2012.

A 2011.évi közbeszerzési terv végrehajtásáról beszámoló:
- belterületi utak építése: A Bánomkerti, Halász, Bessenyei és Dobó utcákban út építése tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárást a Swietelsky Magyarország Kft. nyerte. A beruházás elkészült, a műszaki átadásra
augusztusban került sor. A forgalomba helyezés folyamatban van.
-informatikai eszközök beszerzése: A Közreműködő Szervezet (ESZA Nonprofit Kft.) a projekt megvalósítását
ellenőrizte és fizikailag és pénzügyileg lezárta. Az informatikai eszközök beszerzése a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 3 telephelyére, valamint a Kner Imre Gimnáziumba történt. A beszerzésre kiírt eljárást a PC Trade Kft. nyerte,
májusban teljesítette a beszerzést.

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

A Bizottság a 2012. évi közbeszerzési terv elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Közbeszerzési terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak
szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő – testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2012. évi üzleti tervét, és kéri annak jóváhagyását. A társaság 2012.
évi üzleti tervét a Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. február 1-jén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Az üzleti terv alapján 2012. évben 550 eFt eredmény várható.
Az üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.

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

A Bizottság a Regionális Hulladéklerakó Kft. 2012. évi üzleti
tervének elfogadását javasolja a T. Képviselő - testületnek.

Döntési javaslat
"Az üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint a gazdasági társaság alapítója és résztulajdonosa jóváhagyja a
Regionális Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2012. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Kft. 2011. évi gazdálkodásának zárásához kapcsolódó kérelem
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2012. február 29-ei Felügyelő Bizottsági ülésén tárgyalta a kft. 2011. évi
zárásának előzetes anyagát. Az előterjesztés részletesen bemutatta a kft. által ellátott feladatokat, a hozzá rendelt
forrásokat, valamint az egyes feladatok tényleges költségeinek alakulását. A kalkuláció alapján a Zöldpark Kft. 2011.
évi gazdálkodása előreláthatólag 1.010 E Ft veszteséggel fog zárulni. A veszteséget a cég számításai alapján a
közmunkások irányítása során felmerült be nem tervezett és az önkormányzat által meg nem finanszírozott
költségek okozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének döntése értelmében a Zöldpark Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik az
Önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások irányítása is. A felmerült munkabérek és járulékok
előfinanszírozását, megelőlegezését az Önkormányzat biztosította, ugyanakkor az egyéb felmerülő kiadásokhoz
nem rendelt fedezetet. Az egyéb költségekhez az Önkormányzat azért nem biztosított külön forrást, mert a
közmunkások bevonása részben a Kft munkáját segítette a zöldterület kezelésében, mely így az eredeti
szerződésben - közmunkások alkalmazása nélkül - megtervezett kiadások (22 millió Ft) egy bizonyos részét
kiválthatta volna. A Kft. tájékoztatása és kimutatása alapján a bevont közmunkások kizárólag a szerződésen felüli
plusz feladatok ellátásában vettek részt és a Kft. által készített anyagban közölt több mint 1 millió Ft, az ehhez
kapcsolódó munkák elvégzése során felmerült többlet kiadásokból áll össze.
Az Önkormányzat a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatáshoz biztosított saját erő összegén (2.345 E Ft) felül
további 3.145 E Ft-ot előlegezett meg a Kft. részére 2011. évben. Erre a megelőlegezésre az első havi bérek és
járulékok finanszírozása céljából volt szükség. Az előfinanszírozott összeget a Képviselő-testület 2011. április havi
döntése értelmében a Kft-nek a támogatás elszámolását követően, azaz 2012. február hónapjában kell az
Önkormányzat részére megtérítenie (a megelőlegezett össszegből a kft. 2012. februárjában 2.042 E Ft-ot már
rendezett).
A Zöldpark Kft. a Felügyelő Bizottság javaslata alapján kéri a Képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatás
irányítása során felmerült többlet kiadásokhoz a 2011. évben megelőlegezett 3.145 E Ft-ból biztosítson forrást.
Ezáltal a Kft. visszafizetési kötelezettsége 2.135 E Ft-ra csökkenne.
Mivel az Önkormányzat 3.135 E Ft-ot beépített a 2012. évi költségvetési rendeletének működési kiadásokat
finanszírozó bevételei közé, szükségessé válik – a kérelem támogatása esetén – a rendeletünk módosítása.
Javaslat:
A Kft. által kért 1,01 millió Ft, mely az önkormányzatnál 1 millió Ft összegű bevételkiesést jelent, oly módon kerüljön
biztosításra, hogy vele szemben a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira megtervezett 3.200 E Ft legyen
lecsökkentve. Ez az Önkormányzat költségvetésében úgy jelenne meg, hogy a bevétel 3.135 E Ft-ról lecsökken
2.135 E Ft-ra, a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira fordítható keret, pedig 3.200 E Ft-ról 2.200 E Ft-ra módosul.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg az előterjesztést és a kérelem támogatása esetén az alábbi döntési
javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

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

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

Döntési javaslat
"Zöldpark Kft. 2011. évi közfoglalkoztatás költségeinek finanszírozása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
kérelmének és a 2011. évi közfoglalkoztatás irányítása során felmerült 1.010 E Ft összegű többletköltséget a kft.
részére megtéríti. A Zöldpark Kft. részére 2011. évben megelőlegezett 3.145 E Ft összegből a Kft-nek 2012. évben
2.135 E Ft összeget kell visszafizetnie Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére 2012. március 31. napjáig. Az
Önkormányzatnál jelentkező bevételkiesés forrásának biztosítása a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásainak
finanszírozására megtervezett 3.200 E Ft-ról 2.200 E Ft-ra történő módosításával történjen. A döntés beépítésére a
2012. évi költségvetési rendeletbe az I. számú rendeletmódosítás alkalmával kerüljön sor.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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ELŐTERJESZTÉS
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2012. február 29-i ülésére

Tisztelt Felügyelő Bizottság,

1. napirendi pont: 2011 év zárása

Melléklet: 2011 év táblázat

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit KFT működésének harmadik évében igen jelentős változások
következtek be.
A 2010-es év alapján összeállított éves költségvetési tervünk 30,5 millió forint volt. Tervezéskor
figyelembe vettük az aktuális üzemanyag ár emelkedéseket, a már szerződésben rögzített
munkaterületek nagyságát, feladatokat. Hasonló összeget kalkuláltunk a 2011 év működéséhez is.
2011 február 25-én a tulajdonos meghívására egyeztető megbeszélésre került sor a tárgyévet érintő
költségvetési összegről. Sajnos „lesújtó” hírt közöltek, vagyis 2011-re a KFT költségvetése
mindössze bruttó 22 millió Ft. Ahhoz, hogy a 2011-es évben a kft végig tudjon működni ebből az
összegből, túl sok lehetőség nem állt rendelkezésünkre, a költségeket le kellett faragni. A gépek
üzemeltetéséhez szükséges kenőanyag, üzemanyag, alkatrész költsége állandónak tekinthető, sőt az
üzemanyag ár emelkedése kapcsán ez még növekedhet is. A 2010-es évhez hasonlóan állandónak
kell tekinteni az egyéb költségek közül a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, munkavédelmis,
üzemorvos alkalmazását. Ebből az következik, hogy egyetlen módon lehetett költséget csökkenteni,
a dolgozói létszám leépítésével. A produktív munkaerő 5 fő, míg az improduktív 3 fő. A létszám
leépítés során elsődleges szempontnak tekintettem azt, hogy olyan embert küldjek el, aki
feltehetően valamiféle ellátásban fog részesülni a munkahely elvesztése után, illetve az elvégzett
munkáját saját erőből pótolni tudjuk. Így az egyik dolgozó egy nyugdíjra jogosult (62. évét
januárban betöltött dolgozó) a másik a közmunkás felügyeletet végző dolgozó volt, aki egy évet
töltött nálunk. Egy harmadik dolgozó elküldése is felmerült, de neki a végkielégítés összege annyi
lett volna, mint amennyi a keresete abban az évben. Mindemellett a Munkaügyi Központ
állásfoglalása szerint ha ugyanolyan munkakörbe (még ha nem azonos FEOR számmal is)
szándékozunk felvenni közmunkást, ahonnan dolgozót küldtünk el (parkgondozó), akkor nem
vagyunk jogosultak állami támogatás igénybevételére. (70%-os támogatás).
Minderről már március 9-én a felügyelő bizottságot tájékoztattuk, aki 3/2011.(III.09.) számú
határozatában véleményt formált és egyetértett a döntéssel.
Idő közben megszületett a vállalkozási szerződés módosítása az önkormányzattal, melyben az előző
évhez képest több feladatot kapott a Zöldpark (a közmunkások bevonásának segítségével próbálja
megoldani a zöldterület kezelést.) Az elképzelés ott hibázott, hogy a közmunkások bérét ugyan nem
a kft.-nek kellett fizetni, de a felmerült egyéb dologi és anyagköltséget ugyancsak ebből a 22
millióból kellett kigazdálkodni. A KFT március 25-én készített egy költség felhasználási táblázatot,
amelyben egyértelműen kimutatta, hogy a 22 millió Ft 2011 októberre fogy el. Erről május 5-én a
FB-t tájékoztattuk, egyben arról is, hogy a szükséges létszám leépítést megindítottuk. A létszám
leépítés kapcsán felmerülő végkielégítés összegét szintén a kft.-nek kellett állnia az éves
költségvetés terhére, annak ellenére, hogy a végkielégítéshez letöltött munkaévek zömét a
Gyomaszolgnál teljesítette a dolgozó. (mivel a tevékenység kiszervezésével áthelyezéssel került a
kft.-hez)
Másik problémánk, ami ugyancsak ebben az időpontban jelentkezett a KT határozata alapján a
közmunkások foglalkoztatása teljes egészében átkerült hozzánk. Ehhez a tulajdonos úgy biztosította
a folyamatos működést, hogy a felmerülő munkabéreket és járulékait megelőlegezte, amivel a
tárgyévet követően el kell számolnunk. Ugyanakkor az egyéb felmerülő kiadásainkhoz, mint
üzemanyag, kenőanyag, alkatrész, irodaszer, posta, bank, betegszabadság... stb (lásd a kimutatás
sorait) nem rendelt fedezetet. Ráadásul ahhoz, hogy ezt a feladatot elláthassuk -bérszámfejtés,

könyvelés, folyamatos nyomonkövetés- az eredeti könyvelési-bérszámfejtési szerződésünket, mely
a Gyomaszolg és Zöldpark között volt érvényben módosítani kellett volna a könyvelést végző
ajánlatával, aki 1500 Ft/fő + áfa összegben vállalta volna el a bérszámfejtési feladatot a könyvelési
alapdíj 56 ezer forintja fölött havonta. A 2011 évre készült közfoglalkoztatás tervében 140-150 fő
szerepelt. Ha ezt a létszámot az ajánlatban tett 1500 Ft-tal megszorozzuk, akkor még 2 hónappal
csökkent volna a kft működésének ideje. (340 000 Ft/hó)
Ezért más megoldást kerestünk. Megbízási szerződést kötöttünk 30 000 Ft/hó összegben
könyvelés/bérszámfejtés szolgáltatásra. A megbízott vállalkozónak megfelelő jogosultságai vannak
a feladat elvégzésére.
Idő közben a testület véleményezte a Zöldpark tevékenységét és kifogásolta, hogy a kötelezően
ellátandó közfeladataihoz szükséges hiányzó pénzeszközt miért az önkormányzattól kéri és miért
nem vállalkozik, hiszen az éves árbevételének 10%-a erejéig legálisan vállalkozási tevékenységet
folytathat. Ennek tudatában; -hogy a KFT a 2011-es évet végig tudja úgy vinni, hogy dolgozói
részére az éves munkabért fizetni tudja- két vállalkozási tevékenységet vállalt fel: Az egyik a
Gyomaendrődi Liget Fürdő könyvelésének, bérszámfejtésének teljes körű elvállalása, hiszen a
személyi adottságok már biztosítottak, továbbá ehhez kapcsolódóan a Fürdő területén a zöld
munkák elvégzése októberig.
Másik vállalásunk, hogy szeptemberben lehetőség nyílt a Polgármesteri Hivatal, valamint a
Vállalkozók háza épületeinek takarítási munkáit vállalkozási formában ellátni.
Mint a mellékelt táblázatban, -melyet az ügyvezető és az FB elnök kért elkészíteni Szabó Mihályné
könyvelőtől, és a KFT 2011 éves gazdálkodását elemzi analitikával alátámasztottan - látható, hogy
e két vállalkozás bevétele, valamint az Önkormányzattól kapott működési költség (22 millió) a 2011
évet nyereséggel zárta volna. Azonban a közmunkások foglalkoztatása kapcsán felmerült költségek
a 2011-es évünket 1 004 532 Forinttal veszteségbe fordították.
A KFT. 2011 éves gazdálkodását bemutató táblázat vonatkozó része részletesen és tételesen elemzi
a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerült minden költséget, melynek eredménye 1 173 541 Ft.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága 149 és 150/
2011(IV.20.) Gye. Kt. Üokke. Határozataiban a KFT részére pénzeszközt adott át a
közfoglalkoztatás bér és járulék költségeire azzal a feltétellel, hogy a pályázat 2012 februári
elszámolása után fennmaradó összeget visszatéríti részére. Az elszámolás egyeztetése megtörtént.
Tartozásunk 3 145 255 Ft.
Amennyiben az Önkormányzat a táblázatban kimutatott 1 173 541 Ft közfoglalkoztatással
kapcsolatos dologi kiadás költségeiből legalább 1 010 000 Forintot elismer (KT határozattal) és
engedélyezi leírni fenti tartozásból, úgy a KFT 2011-es mérlege nem lesz veszteséges.
Rövid áttekintés a 2011es év közfoglalkoztatási helyzetéről.
Zöldparknál alkalmazott és elszámolt:
1.) Április 01- október 31-ig 6 fő gépkezelő 6 órás, és 2 fő brigádvezető 6 órás dolgozó.
2.) Május 01- december 31-ig 106 fő segédmunkás közterületen 4 órás dolgozó heti és havi
elszámolással és kifizetéssel, különböző 3 – 4 hónapos szerződéssel alkalmazva. Esetenként a
felvett csapatok időben egymás mellett dolgoztak.
-Májusban 66 fő
- Júniusban 73 fő
-Júliusban 70 fő
-Augusztusban 69 fő
- Szeptemberben 35 fő (hetente elszámolva)
- Októberben 36 fő (hetente elszámolva)
- Novemberben 19 fő (hetente elszámolva)
- Decemberben 19 fő (hetente elszámolva)

Az év elején a közmunkás foglalkoztatási terv elkészítése során, melyet a humánpolitikai osztállyal
közösen készítettünk még napi 6 és 8 órás foglalkoztatást vettünk alapul. Ennek megfelelően az
aktuális feladatok, mint zöldterület kezelés, kaszálás, cserjézés, padkázás mellett tervbe lett véve a
csapadék elvezető rendszerek takarítása, felújítása, vízátereszek kézi kotrása. A műszaki osztály
nyilvántartásában szereplő járdák javítása is betervezésre került. Erre külön munkacsoportot
jelöltünk ki megfelelő szakember vezetésével, biztosítva hozzá a megfelelő munkaeszközöket és
anyagokat.
Idő közben a 8 órás foglalkoztatás a Munkaügyi Központ által kiközvetített közmunkások esetében
megszűnt, lefeleződött napi 4 órára. Az elvégzett munka ennek megfelelően csak részben került
elvégzésre.
A KFT nonprofit és közhasznú státuszára, valamint a két éves veszteségmentes működésére
alapozva pályázaton indultunk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a Wekerle Sándor
Alapkezelő lebonyolításával kiírt Szociális földprogramok működtetésének támogatására, régóta
tartósan munkanélküliek számára közfoglalkoztatási projektekkel. Lebonyolító, koordináló feladat
elvégzésére pályáztunk. A projektek 2011. 09. 01- 2012. 06. 30-ig 14 fő 6 órás
közfoglalkoztatásával voltak tervezve. A pályázat forráshiány miatt nem nyert, de idő közben az
Önkormányzat a Start Mintaprogramba beépített a felvázolt projekt elképzelések közül, és így
kapott lehetőséget a terv a megvalósulásra.
A takarításhoz a KFT dolgozói létszámát határozott idejű munkaszerződéssel napi 6 órában 2x2
fővel bővíteni kellett, melynek lejárta 2012 szeptembere és decembere.
A létszámcsökkentés miatt a KFT gépparkjának üzemeltetése sem volt zökkenő mentes. A
megfelelő jogosítványokkal bíró, és a munkavégzéshez szükséges gyakorlattal rendelkező dolgozót
nehezen tudtunk kiválogatni a közmunkások közül. Esetenként előfordult, hogy napjában két, vagy
három gép kezelését egymás után ugyanaz a személy végezte. A Zöldpark állandó dolgozóinak
2011 évről jelentős mennyiségű szabadsága „ragadt be” éppen a fenti okokra visszavezethetően.
Mivel 2011-ben a telephely őrzését közmunkásokkal oldottuk meg, és ez 2012-ben sajnos már nem
járható, így a korábban bevált január-februári „gyengébb” munka program által lehetővé váló
szabadságok egy részének kiadása is meghiúsult, mivel a telep őrzésére kellett a dolgozókat
beosztani. Mindemellett a szociális fa kiosztásra való előkészítése, kuglizása, valamint kimérése,
pakolása, és a lakásfenntartási támogatású 62 év felettieknek történő házhoz szállítása is a mi
feladatunk. Rendszeresen előfordul, hogy az éjjeli őrséget leadó dolgozó reggel 7 órakor nem haza
megy, hanem fűrészeli a fát, vagy éppen járművet pakol. Ilyenformán nemhogy a szabadságát nem
tudja kivenni, hanem jelentős túlóra is képződik (melyre a költségvetésünk szintén nem számolt). A
vagyonvédelem miatt a telephely őrzését nem tudjuk mellőzni.
Név:

Szabadság 2011-ről

Szabadság 2012-re

Összes szabadság:

Burai T

20

27

47

Schupkégel M

4

26

30

Sebőkné K A

0

30

30

Szatmári F

18

30

48

Mile E (2012.02.29.-ig)

13

5

Gurin L (2009-2010-2011)

23+30+30

30

(27+2)

18
113

A Gyomaszolgtól átvett könyvelés, a közmunkások felvétele és elszámolása, majd egy hónap múlva
a Liget Fürdő könyvelése és bérszámfejtése, többféle munkaügyi központos és kiemelt statisztikai
elszámolásai, valamit szeptembertől a takarítónők két Munkaügyi központos pályázat megírása és

folyamatos elszámolása jelentősen leterhelte a kft két irodai kapacitását.
A folyamatos igénybevétel a gépek műszaki állapotát erősen rontotta, a lehetséges javítási
feladatokat szakszervizben megoldottuk (garanciás gépek) Jelen pillanatban a kézi gépek felújításra
szorulnak, mivel ezek javítását az elmúlt évben forráshiány miatt nem tudtuk megoldani. (10 db
rudas kasza és 2 db sövény vágó)
A Munkaügyi Központnál szervezett Start Mintaprogram 2011 október 21-én indult 150 fővel. A
dolgozók az önkormányzat foglalkoztatottjaiként a Zöldpark irányítása alatt végezték munkájukat.
Ennek kapcsán felmerült feladatok a napi munka eligazítás, ellenőrzés és munkafeladat szervezés
mellett a dolgozók munkaruha kiosztása, szerszám ellátása, pótlás, kiosztás visszavétel volt a
feladat.
A jelenlegi állapot szerint a 2012 január 31-én esedékes zöldterület kezelési számla benyújtása
megtörtént. A számla szerinti 2 041 665 forintot nem kértük átutalni, azt a tartozásunkra kértük
jóváírni.
Megjegyzés: A törvény szerint és a számviteli politika alapján 2012. március 31. a mérleg zárás
végleges időpontja.

Gyomaendrőd, 2012. 02.24.

Gurin László
ügyvezető
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 1/2012(II.29.) határozata:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az előterjesztés
mellékleteként benyújtott 2011 évet bemutató analitikát. Az ügyvezető kéri a közcélú
foglalkoztatással kapcsolatban felmerült kiadások kimutatott értékéből 1 010 e. forintot megtéríteni
oly módon, hogy az Önkormányzat által 2011-ben megelőlegezett 3 135 e Ft-ból ténylegesen csak
2 125 e Forintot kelljen visszafizetni 2012 márciusig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gurin László ügyvezető

2011. évi adatok havi lebontásban
január
Alaptevékenység
Zöldterület kezelés
bevételek
kiszámlázott
egyéb bevételek -/96-97/+évvégi
összesen:
Költségek
ültetéshez szükséges anyagok
fásítás
1 éven belül elhaszn. Eszközök
Alkatrész - multicar
alkatrész - foton
Alkatrész - janmar
Alkatrész - rudaskaszák
alkatrész - önjáró fűnyíró
alkatrész - fűrészelés
alkatrész - egyéb
benzin - szivattyúzás
benzin - fűnyíró traktorba
benzin - sövényvágóba
benzin - fűrészekbe, ágvágóba stb.
benzin - rudaskaszába
gázolaj - multicar
gázolaj - foton
gázolaj - janmar
kenőanyagok - kenőzsír
fűtőanyagok
gázdíj
áramdíj
víz- és csatornadíj
irodaszer, nyomtatvány
egyéb anyagok, védőruhák eszközök
egyéb anyagok,
városi adventhez anyagok
postaköltség
telefonköltség
bérleti díjak
karbantartás - multicar
karbantartás - janmar
karbantartás - rudaskaszák
karbantartás - egyéb
hirdetés
kiküldtési költségek
könyvvizsgálat
könyvelés, számviteli szolgáltatás
internet
munkavédelem, üzemorvos
egyéb szolgáltatások
egyéb szolg. - gépi földmunkák
bankköltség
biztosítási díj
iroda, vezetőség bére
állandó alkalmazottak bére
felügyelő bizottság díja
betegszabadság
reprezentáció
természetbeni jutt. Fizetendő szja
iroda, vezetőség nyugdíjj.
tiszteletdíjasok nyugdíjj.
állandó alkalm. Nyugdíjj.
egészségbiztosítás - iroda, vezetős.
egészségbiztosítás - tiszteletdíjasok
egészségbiztosítás - állandóak
természetbeni jutt.utáni eho
startkártya járulékok
értékcsökkenés
egyösszgű értékcsökkenés
egyéb ráfordítások
költségek összesen:
Alaptev. Eredmény összesen

február

2 033 333
3
2 033 336

március

1 600 000
3
1 600 003

április

május

1 606 400
6 348
1 612 748

1 920 000
4
1 920 004

2 876

1 224

június

1 611 100
8
1 611 108

július

1 267 300
17 026
1 284 326

27 000
6 074

augusztus

1 280 000
1
1 280 001

szeptember

1 264 000
1
1 264 001

október

1 421 200
444
1 421 644

november

december

1 264 000

1 264 000

1 264 000

1 264 000

30 000
9 422

781
10 520

4 004

17 647
17 061
3 920
3 828
304

5 600
26 988
4 365

3 497
742
13 698

1 700
11 336
24 741
35 065

4 300

7 880
6 264

1 348

3 839
37 331
7 924
15 080
6 713
18 029

3 520
5 572

5 479
14 290

17 224
1 272

15 986

1 188

11 760
5 880

4 288
16 409
7 040
14 644

46 435
20 290
9 318

7 066
3 578
7 707

18 301
4 644
14 075

36 386
10 803
404

18 151

9 944
16 286
10 803

11 000

1 965

2 228

1 748

4 681

1 025
4 728

1 342
6 419
15 000
6 560

4 715
6 634

16 210

4 220

16 497
11 840

70 377
33 266
1 641
103 953

3 812
4 152

5 311

8 865
858

2 920

2 266
3 891

1 262 667
173 213
1 435 880

3 360

44 904

38 820
2 160

összesen

8 352
2 120

1 035
4 673

16 334
20 478
4 065

-42 087
7 970
9 720

3 072
530
15 939

1 035
6 475

3 220
4 517

1 390

5 000
41 372
22 892
27 984
5 060
19 200
30 000
50 000
12 448

70 043
30 000
45 000
3 574

6 112
1 817
580 000
520 000
96 000

4 057
18 857
580 000
518 690
96 000

139 200
23 040
124 800
17 400
2 880
15 600

84 968
11
1 827 038
206 298

4 000

4 388

1 325
4 916

12 101
1 525
5 042

980
15 000

26 536
89 120
3 840
70 085
30 000
3 574

30 000
30 000
90 000
3 574

800

30 917
30 000
30 000
3 574

4 800
10 000
16 672
30 000
30 000
3 574

10 304

4 380

16 666
30 000
30 000
3 574

16 674
30 000
30 000
3 574

16 678
30 000
30 000
3 574

13 521
30 000
30 000
3 574

4 600
415 000
408 214
96 000

4 600
12 870
415 000
412 857
96 000

2 400

24 000

1 400

4 600

580 000
518 036
96 000

49 000
2 736
12 870
580 000
515 535
96 000

752 857
725 750
96 000

415 000
409 881
96 000

4 600
12 870
415 000
415 238
96 000

139 200
23 040
124 486
17 400
2 880
15 561

139 200
23 040
124 329
17 400
2 880
15 541

139 200
23 040
123 728
17 400
2 880
15 466

180 686
23 040
174 180
22 586
2 880
21 773

99 600
23 040
98 371
12 450
2 880
12 296

99 600
23 040
99 657
12 450
2 880
12 195

99 600
23 040
97 971
12 450
2 880
11 598

1
1 839 773
-239 770

22 083
1 789 186
-176 438

4
1 943 590
-23 586

2
2 199 567
-588 459

93 721
65 728
22 080
1 589 159
-304 833

1 401 739
-121 738

1
1 338 773
-74 772

4 612

2 920
16 255
30 000
30 000
3 574

33 386
30 000
30 000
3 574
20 000

2 400

2 805

4 600

4 600

4 600

415 000
418 036
96 000

415 000
419 973
66 000

415 000
453 690
66 000

99 600
23 040
99 086
12 450
2 880
12 386

99 600
23 040
100 329
12 450
2 880
12 541

99 600
15 840
100 793
12 450
1 980
12 599

5 660
99 600
15 840
94 845
12 450
1 980
11 856
9 551

4
1 381 135
40 509

-5
1 328 950
-64 950

1
1 328 144
-64 144

17 895

93 722
1 467
1 644 646
-208 766

17 794 000
197 051
17 991 051

4 100
30 360
80 978
17 302
53 085
14 028
0
0
28 202
1 272
18 781
79 367
13 804
9 485
115 369
129 096
149 521
8 177
3 920
7 980
-26 528
182 001
96 910
29 105
103 953
22 991
12 101
12 017
57 390
35 000
51 932
49 428
117 104
31 304
29 200
330 897
360 000
425 000
51 762
20 000
29 600
49 000
51 117
59 284
5 977 857
5 735 900
1 092 000
0
20 700
5 660
1 434 686
262 080
1 362 575
179 336
32 760
169 412
9 551
0
187 443
150 696
45 649
19 611 700
-1 620 649

Vállalkozási tevékenységek
Takarítás
Bevételek
Takarítás
Bevételek
kiszámlázott
munkaügyi központ támogatás
összesen
költségek:
tisztítószerek
bér
járulék
start kártya
költségek összesen
Takarítás eredmény összesen

Vállalkozási
Zöldterület
Bevételek
kiszámlázott
szociális fa kuglizás,száll
összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000
265 590
565 590

300 000
265 590
565 590

300 000
487 644
787 644

1 200 000
1 018 824
2 218 824

19 330

39 186
234 000
31 590
17 944
322 720
242 870

30 810
234 000
31 590
9 546
305 946
259 644

31 520
250 000
51 705
8 205
341 430
446 214

198 516
952 000
146 475
44 311
1 341 302
877 522

90 560

643 702
77 832
721 534

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19 330
-19 330

77 670
234 000
31 590
8 616
351 876
-51 876

0

6 600

18 000

22 792

11 200

137 400

78 400

81 200

66 000

10 400

0

6 600

18 000

22 792

11 200

137 400

78 400

81 200

66 000

10 400

121 150
77 832
198 982

562
1 663

562
2 497
2 968

1 470
5 672

12 852
2 262
4 133

6 310

15 617

9 071

2 494

31 218
29 105

3 380
21 923

3 719

3 867
8 263
7 065

1 545

5 488
2 664

4 220

költségek:
ültetéshezszükséges
gázolaj - foton
bér+ járulék
benzin - fűnyíró
benzin - sövényvágóba
benzin - fűrészekben, ágvágóba
benzin - rudaskasza
alkatrész - önjáró fűnyíró
gázolaj - multicar
gázolaj - janmar
költségek összesen
Zöldterület eredmény összesen

0
0

Könyvelés
Bevételek
kiszámlázott
bevételek összesen
költségek:telefon
irodaszer, nyomtatványok
könyvelési szolgáltatás
bérleti díj program
posta költségek
költségek összesen
Könyvelés eredmény összesen

49 200

2 225
4 375

1 475
7 502
10 498

36 494
-13 702

55 367
-44 167

22 437
114 963

17 643
60 757

48 046
33 154

14 704
51 296

7 982
2 418

62 987
135 995

29 523
61 037

59 200
37 192
110 945
7 072
9 140
11 982
15 910
26 400
25 594
1 475
304 910
416 624

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

170 000
170 000

170 000
170 000

170 000
170 000

170 000
170 000

170 000
170 000

170 000
170 000

170 000
170 000

1 190 000

0

0

0

0

0

2 000
90 000
10 000

3 552
90 000

4 728
4 700
90 000

8 775
90 000

90 000

90 000
15 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

102 000
68 000

733
94 285
75 715

99 428
70 572

105 000
65 000

98 775
71 225

90 000
80 000

105 000
65 000

1 190 035
1 504 160

3 467 363
3 986 183

3 718 389

3 628 697

3 361 046

1 723 112

2 022 159

1 979 216
-3 145 255

2 694 195

7 453 546

3 718 389

3 628 697

3 361 046

1 723 112

2 022 159

-1 166 039

3 741
1 842

1 140

10 000

1 812
26 400

Közmunkások foglalkoztatása
bevételek:
munkaügyi központ támogatás
Önkormányzat támogatás
bevételek összesen:

90 560

0

0

0

0

584

3 190

7 614

3 234

4 088

90 000
15 000

4 728
19 027
630 000
40 000
733
694 488
495 512

21 090 017
2 345 088
0
23 435 105

Költségek:
1 éven belül elhaszn. Eszközök
Alkatrész - multicar
alkatrész - foton
Alkatrész - janmar
Alkatrész - rudaskaszák
alkatrész - önjáró fűnyíró
alkatrész - fűrészelés
alkatrész - egyéb
benzin - szivattyúzás
benzin - fűnyíró traktorba
benzin - sövényvágóba
benzin - fűrészekbe, ágvágóba stb.
benzin - rudaskaszába közmunkás
gázolaj - multicar
gázolaj - foton
gázolaj - janmar
kenőanyagok - kenőzsír
fűtőanyagok
irodaszer, nyomtatvány
egyéb anyagok, védőruhák eszközök
egyéb anyagok,
postaköltség
telefonköltség
bérleti díjak
karbantartás - multicar
karbantartás - janmar
karbantartás - rudaskaszák
karbantartás - egyéb
hirdetés
kiküldtési költségek
könyvvizsgálat
könyvelés, számviteli szolgáltatás
internet
munkavédelem, üzemorvos
egyéb szolgáltatások
egyéb szolg. - gépi földmunkák
bankköltség
közmunkás 6 órás bére
közmunkás 4 órás bére
betegszabadság
reprezentáció
6 órás közm. nyugdíjj.
4 órás közm. nyugdíjj.
egészségbiztosítás - 6 órás
egészségbiztosítás - 4 órás
startkártya járulékok
használatba vételkor egyösszegű

Költségek összesen
Közmunkások foglalk.eredm.össz.
össz bevétel
össz költség
eredmény

6 158

0
0

0
0

0
0

844 903
-844 903

4 342 477
-1 648 282

4 604 729
2 848 817

4 155 266
-436 877

3 892 648
-263 951

2 132 400
1 228 646

2 382 551
-659 439

1 363 948
658 211

889 724
-2 055 763

293 848
0
0
5 024
158 592
0
0
0
0
126 970
8 265
11 730
172 162
46 667
140 544
66 147
0
0
29 004
665 610
0
8 990
48 113
45 000
13 120
0
0
0
0
339 702
0
0
0
56 000
32 671
0
114 775
3 925 090
13 318 015
80 006
0
915 218
3 175 965
114 402
397 016
0
300 000
0
0
24 608 646
-1 173 541

2 033 336
1 827 038
206 298

1 606 603
1 841 998
-235 395

1 630 748
1 796 688
-165 940

1 942 796
2 824 987
-882 191

4 316 503
6 597 411
-2 280 908

9 045 272
6 318 325
2 726 947

5 246 790
5 668 933
-422 143

5 143 898
5 398 225
-254 327

5 318 690
3 985 115
1 333 575

3 733 102
4 140 978
-407 876

4 220 731
3 151 025
1 069 706

1 318 045
3 010 323
-1 692 278

45 556 514
46 561 046
-1 004 532

4 144
149 472

50 770

30 698

4 416

25 465
8 265
34 290
6 713
18 029
11 078

44 734
14 081
29 288
4 802

15 558
227 960

2 405

4 517

25 436
18 637
15 444

31 971

18 764

22 996
7 156
15 414
16 224

4 720
9 288
28 149
4 801

1 120
564 000

135 360
16 920

40 000

33 344

11 730
9 288
9 429
13 267
9 382

9 401
294 100
1 467
4 680

2 050
9 458

15 000

40 000

246 710

880
9 120

1 270
1 619

40 980

33 333

33 347

20 000

16 000

17 760

1 640
143 550
2 683
12 838
15 000
13 120

33 356

4 916

1 520
10 085
15 000

27 041

32 510

66 771

20 000
32 671

6 425
564 000
2 441 049
6 205

17 359
564 000
2 662 638
3 723

18 130
564 000
2 577 713
14 300

19 854
564 000
2 053 279
39 170

10 050
553 090
1 020 648

23 533
552 000
1 265 224
4 095

135 360
587 340
16 920
73 417

135 360
639 925
16 920
79 992

135 360
622 084
16 920
77 762

135 360
502 186
16 920
62 782

119 978
240 804
14 997
30 114

118 440
283 917
14 805
35 484

7 906

10 398

685 946
6 308

611 518
6 205

157 112

142 597

19 630

17 835

300 000

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok
közötti transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti
változásokról
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évi munkatervnek megfelelően Fekete József ügyvezető igazgató úr elkészítette az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti transzfer árak megszüntetése érdekében tett
intézkedésekről, szervezeti változásokról szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem,
szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni és elfogadásáról dönteni.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy fogadja el
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti
transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti
változásokról szóló beszámolót.

Döntési javaslat
"transzfer árak megszüntetéséről szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságok közötti transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti változásokról szóló
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

GYOMAKÖZSZOLG KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tárgy: Beszámoló a transzferárak csökkentésére tett intézkedésekről, szervezeti
változásokról
Tisztelt Képviselő Testület!
2012. december hónapban benyújtottuk a 2012 évi transzferárakról szóló
előterjesztésünket, melyet a Képviselő Testület elfogadott.
A 2011 éves transzferárak összegéhez képest mintegy 3,3 millió Ft-nyi csökkenés
kerül jóváhagyásra.
A Gyomaközszolg Kft-nél felmerülő személyi feltételeket (létszám, bér, végzendő
feladat, szervezés, ügyvitel) racionalizáltuk. Több dolgozónk munkaideje
megbontásra került, így két munkahelyen, részmunkaidőben dolgoznak az
átszámlázás elkerülése érdekében. Azon dolgozók, akinek munkaidejének
megbontása a munkafeladatok ad-hoc jellege miatt nem tervezhető, továbbra is csak
az egyik Kft alkalmazásában maradtak. A Kft-k irányítási szempontból közös
szakembergárdával, közös személyi állománnyal rendelkeznek, akik a folyamatos
működést biztosítják. A feladatok ellátását továbbiakban is átfedésekkel kívánjuk
biztosítani, nem célunk ugyanis cégenként elkülönülten azonos pozíciók létrehozása
által a bértömeg indokolatlan növelése.
A bérelt eszközök (önkormányzati) vonatkozásában a bérleti költségeket részben
megszüntettük, de továbbra is bérleti díj merül fel a hulladékudvar működtetésével
kapcsolatosan, mely a Képviselő Testület által jóváhagyott kalkuláción felül nem várt
kiadásként terheli a Gyomaközszolg Kft költségvetését.
Tárgyi feltételek vonatkozásában a Gyomaközszolg Kft által közvetlenül
beszerezhető anyag és anyagjellegű szolgáltatásokat a keletkezés helyén számoljuk
el.
A transzferárakban szigorúan csak az üzemanyag ár emelkedést terveztük (NAV ár),
egyéb esetekben az infláció mértéke volt az irányadó.
Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolónkat fogadja el.
Gyomaendrőd, 2012. március 8.
Tisztelettel:
Fekete József
Ügyvezető igazgató

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ipari Csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett
intézkedés bemutatása
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évi munkatervnek megfelelően Fekete József ügyvezető igazgató úr elkészítette az ipari csarnok
hasznosításáról, a csarnok hasznosítására tett intézkedések bemutatásáról szóló beszámolót, amely az
előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni és elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy fogadja el az
Ipari csarnok hasznosításáról készült beszámolót.

Döntési javaslat
"iperi csarnok hasznosításáról szóló beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Ipari csarnok hasznosításáról készült beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tárgy: Beszámoló az ipari csarnok hasznosításáról
Tisztelt Képviselő Testület!
2012 május hónapban használatba vételi engedélyt kapott, aktiválásra került. A
támogató hatóság záró ellenőrzést folytatott le, mely alapján a projekt megvalósulási
időszakot lezárta, megkezdődött a fenntartási időszak.
Fő indikátorok:
1. év
Új vállalkozások száma (lezárt
évvel nem rendelkező)
Az inkubátorház
kihasználtságának
növekedése (m²)
Új inkubátorház kialakítása
esetén a betelepülő
vállalkozások száma (csak
kezdő vállalkozás)

2. év

3. év

4. év

5. év

0

1

4

4

4

529

1058

1110

1200

1513

3

6

8

9

11

Megvalósulás:
Az első bérlő Scarpe Lourdes Kft volt, mely méz csomagolás tevékenységhez bérelt
1 iroda és 1 üzemi helységet. A korábbi bérleti szerződés megszűntetésre került és
2011.10.01-től a bérlő újonnan létrehozott cége, a Lourdes Honey Kft bérel 1 iroda
és 2 üzemcsarnok helységet összesen 642,1 m²-en.
A pályázat szempontjából előnyös, hogy a Lourdes Honey Kft új vállalkozásnak
minősül.
Jelenleg kiadásra váró helyiségek: 6 db iroda és 6 db üzemcsarnok
A Kft feladata további bérlők betelepítése, mely a pályázatnak való megfelelés mellett
a bérleti díj bevétel miatt kiemelt gazdasági érdeke.
Az inkubátorház kiadása érdekében személyesen megkerestük a potenciális
bérlőként látókörünkbe került Gyomaendrődi vállalkozókat. Az új vállalkozók
felkutatása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk Gyomaendrőd Város
jegyzőjével, és a munkaügyi központ vezetőjével.
A Kft honlapja aktualizálásra került, marketing szempontok figyelembe vételével.
(www.gyomaszolgiparipark.hu)

A Kft kapcsolatot ápol az ITD Hungary-val, mely a kormány befeketetés-ösztönzésért
és kereskedelem-fejlesztésért felelős háttérszervezete. A Kft ajánlatot küld
potenciális ügyfelek esetén a jellemzően külföldi megkeresésékre.
Az országos hírnevet szerző békéscsabai kolbászfesztiválon hirdetéssel és
szórólappal jelentünk meg.
A Halgasztronómiai Egyesület országszerte megvalósuló rendezvényeken hirdetési
lehetőséget biztosít részünkre.
Az inkubátorházban eseti jelleggel szociális segélyosztásnak is helyet biztosítottunk.
Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolónkat fogadja el.

Gyomaendrőd, 2012. március 8.
Tisztelettel:
Fekete József
Ügyvezető igazgató

22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Mile Erika
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012 február 17-i rendes ülésén 40/2012.(II.17.) határozatával
elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. A módosítás hatására az általános rendelkezések fejezet
kiegészül további 5 ponttal (14-18), illetve a pénzügyi vagyoni alap fejezet 1 és 2 pontja egészül ki. A további
rendelkezések változatlan tartalommal és formában hatályban maradtak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni sziveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint.
Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodás
módosítása
2012. február 17.
1/2012. számú módosítás
Tárgy: A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási
megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete szerinti
szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei, vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző[1]
2. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
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Képviseli: Molnár József polgármester[2]
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester [3]
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képvselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6.

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző

8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és
minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás létrehozására
kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Társulási megállapodás I. Általános rendelkezések fejezet 13. pontját követően kiegészül további
pontokkal:
14. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az éves költségvetését
határozattal állapítja meg.
A Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését a Társulási
Tanács elnöke hagyja jóvá.
A Társulás költségvetésében a bevételek és kiadások között kell megtervezni és elszámolni:
- a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, egyéb központi támogatásokat,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit, kiadásait,
- a Társulást alkotó települési önkormányzatok hozzájárulását a Társulás és az irányítása,
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működéséhez, fejlesztéséhez,
- egyéb, a Társulás működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt intézményfinanszírozást.
15. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.
Törzskönyvi azonosító: 583088
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Adószáma: 15583082-2-04
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-366-04
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000
16. Szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
17.A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (szakfeladat száma, megnevezése):
841126 1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszerének,
az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi
rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése,
egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási
és tervezési tevékenység.
18. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése,
hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható szakfeladat:
680002 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
2./ A Társulási megállapodás VIII. „ A Társulás pénzügyi-, vagyoni alapja „fejezet 1. pontja az alábbi
szöveggel egészül ki:
A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, melyet a Társulási Tanács határozattal állapít meg.
3./ A Társulási megállapodás VIII. „ A Társulás pénzügyi-, vagyoni alapja „ fejezet 2. pontja „A társult
önkormányzatok által a Társulásnak átadott normatív állami hozzájárulás „ szöveg törlésre kerül és
helyébe az alábbi szöveg lép:
A központi költségvetésből a Társulást megillető normatív támogatások, egyéb központi
támogatások.
„A Kistérségi Iroda vállalkozási ( gazdasági ) tevékenységéből származó bevételek „ szöveg törlésre
kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
A Társulás vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és
formában hatályban maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, négy oldalas terjedelemben,
jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. február 17.

Kelt: ……………2012. ………………..
………………
…

Kelt: ……………2012.

…………………………………………………..
……………………………………………
Sinka Imre
dr.
Molnár
Kasíkné
polgármester
Olasz
József
Csík
Imréné polgármester Zsuzsanna
dr.
jegyző
jegyző
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Békésszentandrás
Nagyközség
Önkormányzata

Csabacsűd Község
Önkormányzata

Kelt: ……………2012. …………………….
…………………
………………………………………………
……………………………………………
Várfi András
dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Kelt: ……………2012.

Petényi Szilárdné

polgármester

Kelt: ……………2012.

Dankó Béla
polgármester

Zsindely
Ferencné
körjegyző
Kondoros Nagyközség
Önkormányzata

Kardos Község Önkormányzata
Kelt: ……………2012. …………………….
………………….
………………………………………………
……………………………………………
Szakács
Miskó Bence
Jánosné
körjegyző
polgármester
Örménykút Község Önkormányzata

Miskó Bence
körjegyző

Hunya Község Önkormányzata

Kelt: ……………2012. ………………
…………………
………………………………………………
……………………………………………
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző

Önkormányzata

Kelt: ……………2012.

Babák Mihály
Polgármester

dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzata

Kelt: ……………2012. ………………
………………………………………………………………………
Brlás János
elnök

dr. Skorka András
kistérségi irodavezető

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa 40/2012. (II. 17.) számú határozatával fogadta el.
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[1] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[2] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[3] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

63

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő belvízelvezető hálózat üzemeltetését a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat, a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, valamint az Önkormányzat végzi.
A vízgazdálkodási társulások működéséhez szükséges forrást a tagönkormányzatok területarányos társulati
hozzájárulás befizetéssel biztosították.
A 2010. évi XC. törvénnyel módosított 2009. CXLIV. törvény szerint 2011. január 1-től ez a területarányos
hozzájárulás megszűnt és ezáltal veszélybe került Békés megyében mintegy 175.438 ha belvízelvezetése.
A Körösi Vízgazdálkodási Társulat részt vesz a 2012. február 1-én indult Országos Közfoglalkoztatási Programban,
mely keretén belül összesen 255 főt foglalkoztatnak, melyből 20 főt Gyomaendrőd területén.
A Társulat a program segítségével végzi el a kezelésükben lévő 1115 Km belvízvédelmi rendszer fenntartási
munkáit. Gyomaendrőd közigazgatási területén hozzávetőlegesen 65 km belvízelvezető csatorna, valamint 2
szivattyútelep (Danzug, Torzsás) működését biztosítja, mely által 8187 ha belvízvédelme biztosított.
A Társulat a 2012. március 2-án kelt levelében kéri az Önkormányzatot, hogy a program megvalósításához
anyagilag járuljon hozzá.
Az általuk kért hozzájárulás éves összege 558.800 Ft.
A területarányos hozzájárulás megszűnését megelőző évben az Önkormányzat a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
számára 970.450 Ft összegű hozzájárulást fizetett.
A 2012 évi költségvetésben 12.000.000 Ft került elkülönítésre belvízvédekezésre.
A 2012 évre vonatkozó hozzájárulás kiszámítását, a program bemutatását, valamint a Társulat által küldött
megállapodás tervezetet a melléklet tartalmazza.

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

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem
javasolja a Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatását.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
számára a belvíz-védekezési szakfeladat terhére biztosítsa a 558.800 Ft
összegű támogatást.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Várfi András
polgármestert a Körösi Vízgazdálkodási Társulattal kötendő megállapodás
aláírására.

1. döntési javaslat
"Támogatás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat számára a ……………… terhére
biztosítja a 558.800 Ft összegű támogatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Felhatalmazás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a Körösi Vízgazdálkodási
Társulattal kötendő megállapodás aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. Munkaterv
Ellátandó feladat megnevezése

Ellátandó feladat helyszíne (cím,
hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Munkavégzés tervezett
időtartama (dátum)
kezdete

Tervezett
létszám (fő)

vége
20

Gyomaendrőd
Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Fattyasi csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Égei csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Égei I. mellék csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Oláhlaposi csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Oláhlaposi mellékág csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Endrőd-Fazekaszugi összekötő cs.

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Tímár csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Danzugi
lecsapoló
(0+000-0+223 fm)

csatorna 2012. 02. 01

2012.12.31.

Ellátandó
feladathoz
szükséges
munkakör
2 fő brigádvezető
18 fő segédmunkás

Közigazgatás

Fenntartásra tervezett csatornák

Létszám
(fő)

Neve
Gyomaendrőd

20
Fattyasi csatorna

1150

Égei csatorna

4164

Égei I. mellék csatorna

738

Oláhlaposi csatorna

2850

Oláhlaposi mellékág csatorna

3050

Endrőd-Fazekaszugi összekötő cs.

5950

Tímár csatorna

1302

Danzugi
lecsapoló
(0+000-0+223 fm)
Összesen:

Hossza (fm)

csatorna

223
19 427

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Útkezelői megállapodás
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. április 2-án megállapodást kötött a Gyomaszolg Kft-vel az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint az ahhoz kapcsolódó
műtárgyak kezelésével kapcsolatban.
A szerződés több pontja mára érvényét veszítette, ezért a szerződés felülvizsgálata, átdolgozása szükséges.

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz., képviseli: Várfi András, továbbiakban
Önkormányzat) és a Gyomaszolg Ipari Park Kft.(Gyomaendrőd, Ipartelep út 2., képviseli: Fekete József ügyvezető)
között 2001. április 2-án megállapodás született az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és
járdák, valamint az ahhoz kapcsolódó műtárgyak kezelési jogának átadásáról.
Az időközben bekövetkezett vonatkozó jogszabályok és egyéb körülmények változásai következtében az alábbi
módosítások szükségesek:
1. Felek megállapítják, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszemélyes
gazdasági társasága, melynek főtevékenysége a 4120’ 04 TEÁOR kódszámú „Építőipar” tevékenység.
2. Az Önkormányzat határozatlan időre, térítés nélkül átadja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. pedig átveszi általa ismert
állapotban, a szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak,
kerékpárutak és járdák, az ahhoz kapcsolódó műtárgyak, autóbuszöblök és peronok, valamint parkolók
(továbbiakban vagyontárgyak) kezelői jogát. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő vagyontárgyak perés tehermentesek.
3. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a kezelői feladatokat a jó gazda gondosságával teljesíteni. Köteles
gondoskodni a rábízott vagyon értékének, műszaki állapotának, biztonságos, a mindenkori közlekedés biztonsági
előírásoknak megfelelő használhatóságának megőrzéséről, törekednie kell a kezelésbe átadott vagyon értékének
növelésére.
4. Köteles az átadott vagyontárgyak téli üzemeltetését a 2. sz. mellékletben szereplő hótakarítási és
síkosságmentesítési ütemterv alapján végezni.
5. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. nem jogosult az átadott vagyont, vagy annak egyes részét értékesíteni, megterhelni,
funkcióját megváltoztatni, bérbe adni, a kezelői jogot továbbruházni.
6. A Gyomaszolg Ipari Park Kft-t megilletik az átadott vagyontárgyak rendelésétől eltérő igénybevétele miatt a
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet mellékletében meghatározott díjak, továbbá a 4/1997. (I.22.) Korm. Rendeletben
meghatározott időszaki kereskedelmi tevékenység lefolytatása miatt megállapítható bevétel.
7. Az üzemelésből és karbantartásból adódó egyéb költségek elszámolása negyedévente, részletes elszámolás
alapján történik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tárgyév első üzemeltetési számláját tárgyév március 31-ig nyújthatja
be, melyet az Önkormányzat 30 napon belül banki átutalással teljesít.
8. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles az észlelést követő 3 napon belül írásban jelezni az Önkormányzat számára
az átadott vagyontárgyakon keletkező illetve keletkezett meghibásodásokat és azok kijavításának vagy
megelőzésének műszaki és gazdasági feltételeit.
9. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az átadott vagyontárgyakon kátyúzási, foltszerű javítási, felületbevonat készítési, és
egyéb felület javítási munkálatokat csak az Önkormányzat megrendelése alapján végezhet.
10. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles évente egy alkalommal beszámolni az átadott vagyontárgyak
tulajdonosának, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a kezelői feladatok ellátásáról az októberi testületi ülésen,
továbbá köteles tájékoztatást adni, és elfogadására benyújtani a tárgyévet követő év karbantartási ütemtervét.
11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles haladéktalanul az ok ismertté válását követő 8 napon belül tájékoztatást
adni az Önkormányzatnak, ha a kezelői feladatok teljesítésére nem képes, továbbá az átadott vagyonban, vagy
annak egyes elemeiben olyan változás következett be, amely alkalmatlanná teszi a biztonságos rendeltetésszerű
használatára és ennek biztosítására a kezelő nem képes.
12. A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1988. évi I. tv., a 19/1994. (V.31.)
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KHVM rendeletben, a 4/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, a 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben, a 3/2001. (I.31.)
KÖVIM rendeletben, 5/2004 (I.28) GKM rendeletben, a 346/2008 (XII.30) korm. rendeletben, továbbá Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 14/2003 (VI.5) KT. sz. rendeletében foglaltak az irányadók.
A felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírására jogosultak, arra a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2012. év ……………. hó……………nap
Várfi András
Polgármester

Fekete József
Ügyvezető

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Útkezelői megállapodás
tervezetét fogadja el.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Várfi András
polgármestert az Útkezelői megállapodás aláírására.

Döntési javaslat
"Szerződés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Útkezelői megállapodás módosítása tervezetét az alábbiak szerint
elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a módosítás aláírására

A szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat határozatlan időre, térítés nélkül átadja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. pedig átveszi általa ismert
állapotban, a szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közutak,
kerékpárutak és járdák, az ahhoz kapcsolódó műtárgyak, autóbuszöblök és peronok, valamint parkolók
(továbbiakban vagyontárgyak) kezelői jogát. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő vagyontárgyak perés tehermentesek.”
A szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a kezelői feladatokat a jó gazda gondosságával teljesíteni. Köteles
gondoskodni a rábízott vagyon értékének, műszaki állapotának, biztonságos, a mindenkori közlekedés biztonsági
előírásoknak megfelelő használhatóságának megőrzéséről, törekednie kell a kezelésbe átadott vagyon értékének
növelésére. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. nem jogosult az átadott vagyont, vagy annak egyes részét értékesíteni,
megterhelni, funkcióját megváltoztatni, bérbe adni, a kezelői jogot továbbruházni.”
A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft-t megilletik az átadott vagyontárgyak rendelésétől eltérő igénybevétele miatt a
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet mellékletében meghatározott díjak, továbbá a 4/1997. (I.22.) Korm. Rendeletben
meghatározott időszaki kereskedelmi tevékenység lefolytatása miatt megállapítható bevétel.”
A szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles évente egy alkalommal beszámolni az átadott vagyontárgyak tulajdonosának,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a kezelői feladatok ellátásáról az októberi testületi ülésen, továbbá köteles
tájékoztatást adni, és elfogadására benyújtani a tárgyévet követő év karbantartási ütemtervét.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles haladéktalanul az ok ismertté válását követő 8 napon belül tájékoztatást adni
az Önkormányzatnak, ha a kezelői feladatok teljesítésére nem képes, továbbá az átadott vagyonban, vagy annak
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egyes elemeiben olyan változás következett be, amely alkalmatlanná teszi a biztonságos rendeltetésszerű
használatára és ennek biztosítására a kezelő nem képes.”
A szerződés az alábbi pontokkal kiegészítésre kerül:
„Felek megállapítják, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszemélyes
gazdasági társasága, melynek főtevékenysége a 4120’ 04 TEÁOR kódszámú „Építőipar” tevékenység.”
„Köteles az átadott vagyontárgyak téli üzemeltetését a 2. sz. mellékletben szereplő hótakarítási és
síkosságmentesítési ütemterv alapján végezni.”
„Az üzemelésből és karbantartásból adódó egyéb költségek elszámolása negyedévente, részletes elszámolás
alapján történik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tárgyév első üzemeltetési számláját tárgyév március 31-ig nyújthatja
be, melyet az Önkormányzat 30 napon belül banki átutalással teljesít.”
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles az észlelést követő 3 napon belül írásban jelezni az Önkormányzat számára
az átadott vagyontárgyakon keletkező illetve keletkezett meghibásodásokat és azok kijavításának vagy
megelőzésének műszaki és gazdasági feltételeit.”
„A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az átadott vagyontárgyakon kátyúzási, foltszerű javítási, felületbevonat készítési, és
egyéb felület javítási munkálatokat csak az Önkormányzat megrendelése alapján végezhet.”
„A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1988. évi I. tv., a 19/1994. (V.31.) KHVM
rendeletben, a 4/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, a 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben, a 3/2001. (I.31.) KÖVIM
rendeletben, 5/2004 (I.28) GKM rendeletben, a 346/2008 (XII.30) korm. rendeletben, továbbá Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 14/2003 (VI.5) KT. sz. rendeletében foglaltak az irányadók.”
A szerződés módosítás egységes szerkezetbe foglalva:
MEGÁLLAPODÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz., képviseli: Várfi András, továbbiakban
Önkormányzat) és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (Gyomaendrőd, Ipartelep út 2., képviseli: Fekete József ügyvezető)
között 2001. április 2-án megállapodás született az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és
járdák, valamint az ahhoz kapcsolódó műtárgyak kezelési jogának átadásáról.
Az időközben bekövetkezett vonatkozó jogszabályok és egyéb körülmények változásai következtében az alábbi
módosítások szükségesek:
1. Felek megállapítják, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
egyszemélyes gazdasági társasága, melynek főtevékenysége a 4120’ 04 TEÁOR kódszámú „Építőipar”
tevékenység.
2. Az Önkormányzat határozatlan időre, térítés nélkül átadja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. pedig átveszi általa
ismert állapotban, a szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
közutak, kerékpárutak és járdák, az ahhoz kapcsolódó műtárgyak, autóbuszöblök és peronok, valamint
parkolók (továbbiakban vagyontárgyak) kezelői jogát. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő
vagyontárgyak per- és tehermentesek.
3. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a kezelői feladatokat a jó gazda gondosságával teljesíteni. Köteles
gondoskodni a rábízott vagyon értékének, műszaki állapotának, biztonságos, a mindenkori közlekedés
biztonsági előírásoknak megfelelő használhatóságának megőrzéséről, törekednie kell a kezelésbe átadott
vagyon értékének növelésére.
4. Köteles az átadott vagyontárgyak téli üzemeltetését a 2. sz. mellékletben szereplő hótakarítási és
síkosságmentesítési ütemterv alapján végezni.
5. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. nem jogosult az átadott vagyont, vagy annak egyes részét értékesíteni,
megterhelni, funkcióját megváltoztatni, bérbe adni, a kezelői jogot továbbruházni.
6. A Gyomaszolg Ipari Park Kft-t megilletik az átadott vagyontárgyak rendelésétől eltérő igénybevétele miatt a
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19/1994. (V.31.) KHVM rendelet mellékletében meghatározott díjak, továbbá a 4/1997. (I.22.) Korm.
Rendeletben meghatározott időszaki kereskedelmi tevékenység lefolytatása miatt megállapítható bevétel.
7. Az üzemelésből és karbantartásból adódó egyéb költségek elszámolása negyedévente, részletes elszámolás
alapján történik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tárgyév első üzemeltetési számláját tárgyév március 31-ig
nyújthatja be, melyet az Önkormányzat 30 napon belül banki átutalással teljesít.
8. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles az észlelést követő 3 napon belül írásban jelezni az Önkormányzat
számára az átadott vagyontárgyakon keletkező illetve keletkezett meghibásodásokat és azok kijavításának
vagy megelőzésének műszaki és gazdasági feltételeit.
9. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az átadott vagyontárgyakon kátyúzási, foltszerű javítási, felületbevonat
készítési, és egyéb felület javítási munkálatokat csak az Önkormányzat megrendelése alapján végezhet.
10. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles évente egy alkalommal beszámolni az átadott vagyontárgyak
tulajdonosának, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a kezelői feladatok ellátásáról az októberi testületi
ülésen, továbbá köteles tájékoztatást adni, és elfogadására benyújtani a tárgyévet követő év karbantartási
ütemtervét.
11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles haladéktalanul az ok ismertté válását követő 8 napon belül tájékoztatást
adni az Önkormányzatnak, ha a kezelői feladatok teljesítésére nem képes, továbbá az átadott vagyonban,
vagy annak egyes elemeiben olyan változás következett be, amely alkalmatlanná teszi a biztonságos
rendeltetésszerű használatára és ennek biztosítására a kezelő nem képes.
12. A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1988. évi I. tv., a 19/1994. (V.31.)
KHVM rendeletben, a 4/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletben, a 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben, a 3/2001.
(I.31.) KÖVIM rendeletben, 5/2004 (I.28) GKM rendeletben, a 346/2008 (XII.30) korm. rendeletben, továbbá
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 14/2003 (VI.5) KT. sz. rendeletében foglaltak az irányadók.
A felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírására jogosultak, arra a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2012. év ……………. hó……………nap

Polgármester

Várfi András

Ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Fekete József

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kerékpárút-hálózat fejlesztési és felújítási koncepció
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megrendelésére Zsilák Zoltán úttervező 2006-ban elkészítette Gyomaendrőd
kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepcióját.
A tervező a koncepcióban 3 ütemre osztva mutatja be a bel- és külterületi kerékpárút fejlesztést.
I. ütem (2006-2010 között)
- Fő út (Bajcsy Zsilinszky Endre utca Semmelweis Ignác utca között)*
- Bajcsy Zsilinszky Endre utca (Fő út – Kisréti utca között)*
- Bajcsy Zsilinszky Endre utca (Kisréti utca – Losonczy István utca között)*
- Fő út (Kodály Zoltán utca – Népliget utca között)**
- Apponyi Albert utca (Fő út – Polányi Máté utca között)
II ütem (2011-2015 között)
- Hősök útja (Fő út – Kisréti utca között)
- Katona József utca (Bajcsy Zsilinszky Endre út – köztemető között)
- Ipartelep (Fő út – körforgalom között)
- Blaha Lujza utca
III. ütem (2015-után)
- 46-os főút Mezőberény irányába**
- 443-as számú főút Szarvas irányába
-4231-es számú főút Dévaványa irányába
* Részben vagy teljesen megvalósult fejlesztés.
** A tervek elkészültek
A 2012. februári Képviselő-testületi ülésen született döntés és a korábbi Képviselői jelzések alapján a
Városüzemeltetési Osztály felmérte a kerékpárút-hálózat fejlesztési és felújítási lehetőségeit és irányvonalait,
melyeket csoportosítva az alábbiakban mutatunk be.
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
A kerékpárút-hálózat fejlesztése több szempont szerint végezhető:
Hálózati szerep
Közlekedésbiztonsági szint emelése
Valamennyi városnegyed bekötése
Régiós idegenforgalmi célpontok elérhetősége
A beérkezett jelzések alapján az alábbi területeken szükséges a kerékpáros közlekedés fejlesztése (a fenti
szempontok alapján).
Hálózati szerepkör alapján:
Fő út (Kodály Z. utcától a Hídfő utcáig)
A térségben található kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és egészségügyi létesítmények következtében igen
jelentős kerékpáros forgalom tapasztalható.
Jelenleg a 46. számú főúton lebonyolódó kerékpáros forgalmat a nagy gépjárműforgalom veszélyezteti.
A tervek korábban elkészültek. A megvalósítás csak fejlesztési forrás függvénye.
Kerékpáros balesetek száma (2006-2010): 10 db
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Blaha L. út (Hősök terétől a belterület határáig)
A térségben tapasztalható kerékpáros forgalom oka döntően az oktatási, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények
megközelítéséből adódik.
A kerékpáros közlekedés jelenleg a 443. számú főúton valósul meg.
Napi forgalom: 1686 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 330 db/8 óra
Közlekedésbiztonsági szint emelése alapján
Kossuth L. utca (Bajcsy Zs. úttól a Vasút állomásig)
A tapasztalható forgalom oka a Kossuth L. utcán található közintézmények, kereskedelmi létesítmények és a
vasútállomás megközelítéséből adódik.
Az úton lebonyolódó kerékpáros forgalmat a viszonylag nagy gépjárműforgalom veszélyezteti.
Napi forgalom: 1274 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 204 db/8 óra
Kerékpáros balesetek száma (2006-2010): 2 db
Pásztor J. utca (Fő úttól a Kossuth utcáig)
A Vásártéri Ltp., a Szivárvány óvoda, Vasútállomás és a rendszeres piac következtében jelentős kerékpáros
forgalom tapasztalható.
Az úton lebonyolódó kerékpáros forgalmat a viszonylag nagy gépjárműforgalom veszélyezteti, bár a
közlekedésbiztonság növelése érdekében súly és sebességkorlátozás valósult meg.
Napi forgalom: 1080 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 180 db/8 óra
Kerékpáros balesetek száma (2006-2010): 1 db
Hősök útja (Mirhoháti utcától az Esze Tamás utcáig)
A térségben található közintézmények, egészségügyi intézmények és oktatási intézmények következtében nagy
kerékpáros forgalom tapasztalható, mely a intenzitása a reggeli és a délutáni órákban magas.
Napi forgalom: 844 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 408 db/8 óra
Kerékpáros balesetek száma (2006-2010): 2 db
Valamennyi városnegyed bekötése alapján
Gyomai Hármas-Körös hídtól az Újélet Major irányába
A kerékpáros közlekedés nem jelentős, azonban az a térségben található vállalkozások miatt a reggeli és a délutáni
órákban tapasztalható
Napi forgalom: 1992 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 60 db/8 óra
Szabadság tértől a Gyomai Hármas-Körös hídig
A Révlaposi településrész, a sporttelep és a fürdő következtében jelentős kerékpáros forgalom tapasztalható.
A meglévő kerékpáros forgalom jelenleg a Fő úton és közúti forgalomtól elkülönítetten a két gyaloghídon keresztül
zajlik.
Napi forgalom: 2193 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 240 db/8 óra
Selyem úton
Jelentős kerékpáros és gépjármű forgalom tapasztalható a csatlakozó lakóutaknak köszönhetően, azonban az
útburkolat szélességének köszönhetően a közlekedésbiztonság viszonylag magas.
Napi forgalom: 496 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 84 db/8 óra
Kerékpáros balesetek száma (2006-2010): 14 db
Olajosok útjától Nagylaposig
Csekély kerékpáros forgalom tapasztalható.
Napi forgalom: 1751 Egységjármű/Nap
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8 órás kerékpáros forgalom: 30 db/8 óra
Endrődi Hármas-Körös Hídtól az Olajosok útjáig
A térségben tapasztalható kerékpáros forgalom leginkább a nyári hónapokban jelentős, azonban számos kerékpáros
közlekedik Kocsorhegy és a Peresi holtág irányába.
Régiós idegenforgalmi célpontok elérhetősége
Blaha L. úttól Szarvas irányába a közigazgatási határig
A kerékpáros forgalom általában az Öregszőlői településrész és a Blaha L. út között tapasztalható.
Napi forgalom: 1518 Egységjármű/Nap
8 órás kerékpáros forgalom: 60 db/8 óra
Gyomaendrőd belterület határtól Mezőberényig
Csekély kerékpáros forgalom tapasztalható.
A tervek korábban elkészültek. A megvalósítás csak fejlesztési forrás függvénye.
A fejlesztések ütemezése rövid, közép és hosszú távú bontásban készülhet.
Az ütemezés szempontjából rendkívül fontos lehet a kerékpárforgalomtól mentesítendő útszakasz
forgalomszámlálási adatai, valamint a településre vonatkozó kerékpáros baleseti statisztika.
Az általunk bemutatott fejlesztési helyszínek köre tetszőlegesen bővíthető és szűkíthető.
Kerékpárút-hálózat felújítás
Gyomaendrőd – Öregszőlő összekötő kerékpárút
A kerékpárút felületének nagy részén hossz- és keresztirányú repedések keletkeztek melyek valószínűleg a terület
talajtani adottságainak köszönhetők.
A megjelent repedésekbe beszivárgott csapadékvíz térfogatváltozásának köszönhetően a repedések néhol 3-4 cm
szélességűre növekedtek.
A keletkezett repedések bitumen emulziós javítással helyreállíthatók.
A technológia ismertetése:
1. Repedések tisztítása
2. Repedések kitöltése zúzottkővel
3. Tömörítés
4. Bitumen emulziós lezárás
5. Homokszórás
A szükséges munkálatok elvégzésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től kapott ajánlat: 595.630 Ft
Fő úti kerékpárút (Bajcsy Zs. úttól a Kodály Z. utcáig)
Bajcsy Zs. út és Zrínyi M. utca közötti szakasz:
Az elmúlt évben már folyt felújítási munka, melynek köszönhetően a szakaszon csak néhány repedés található,
melyek emulziós kiöntéssel orvosolhatók.
Zrínyi M. utca és a Pásztor J. utca közötti szakasz:
A szakaszon tapasztalható repedések és süllyedések lokális javítással valószínűleg nem orvosolhatók, ezért ezen a
szakaszon teljes kopóréteg csere szükséges.
A szakasz hossza: 112 m
A javítás költsége: 777.381 Ft
Pásztor J. utca és az Ipartelep u. közötti szakasz:
Hosszirányú repedések és süllyedések tapasztalhatók, azonban az előreláthatóan a 2012. nyarán induló vasút
korszerűsítés során épülő aluljáró következtében ez a szakasz átépítésre kerül.
Ipartelep u. és a Szabó Ervin utca közötti szakasz:
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Hosszirányú repedések és lokális megsüllyedések tapasztalhatók, melyek még emulziós kiöntéssel és kátyúzással
helyreállíthatók, azonban a jövőben átfogó felújítást igényelnek.
A felületen található hibák kiterjedése: hozzávetőlegesen 100 m2.
A javítás költsége: 673.659 Ft
Ezen a szakaszon található térkő-burkolatos részeken tapasztalható süllyedések minimális anyagigény mellett
javíthatók.
A térkő-burkolat helyreállítási költsége: 87.928 Ft
Szabó Ervin utca és a Kodály Z. utca közötti szakasz:
A felületi meghibásodások mértékéből adódóan lokális javítások elvégzése nem célszerű, ezért teljes kopóréteg
felújításra van szükség.
A szakasz hossza:190 m
A javítás költsége: 1.318.772 Ft
A vizsgált kerékpárút teljes hosszán padkarendezésre van szükség a vízelvezetés biztosítása érdekében.
A padkarendezés és a felületi repedések kijavításának költsége: 370.000 Ft
A Bajcsy Zs. út és Kodály Z. utca közötti kerékpárút átfogó javításának teljes költsége: 3.227.748 Ft
A Bajcsy Zs. út és Kodály Z. utca közötti kerékpárút hibáinak lokális javításának költsége 1.315.811 Ft, mely az
alábbi munkálatok elvégzését tartalmazza:
- 200 m2 padkarendezés
- 500 m repedéskiöntés
- 130 m2 kátyúzás
Szakasz
Öregszőlői kerékpárút
Térkőburkolatos szakaszok
Fő úti kerékpárút
Összesen

Szakasz
Öregszőlői kerékpárút
Térkőburkolatos szakaszok
Fő úti kerékpárút
Összesen

Lokális javítás
Javítás típusa
Repedések kiöntése
Teljes javítás
Repedések kiöntése, kátyúzás

Felújítás
Javítás típusa
Repedések kiöntése
Teljes javítás
Átfogó javítás, repedések kiöntése

Költség

Költség

595.630 Ft
87.928 Ft
1.315.811 Ft
1.999.369 Ft

595.630 Ft
87.928 Ft
3.227.749 Ft
3.911.306 Ft

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
kerékpárút hálózat fejlesztését az alábbi ütemezéssel javasolja:
I. ütem:
- Fő úton a Kodály Zoltán utcától az Endrődi Hídig
- Endrődi Hídtól az Olajosok útjáig
II. ütem:
- Szabadság tértől a Gyomai Hármas Körös Hídig
A meglévő kerékpárút hálózat felújítását lokális javítási technológiával
javasolja, melynek költségeinek kidolgozását javasolja 2012. március
29-ig.
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1. döntési javaslat
"Kerékpárút-hálózat fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi sorrend alapján kívánja fejleszteni a Gyomaendrőd kerékpárúthálózatát.
I. ütem:
II. ütem:
III. ütem:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kerékpárút-hálózat átfogó felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi ütemezéssel kívánja elvégezni a kerékpárút-hálózat felújítását:
I. ütem:
II. ütem:
III. ütem:
A beruházás I. üteméhez szükséges ............................... Ft + Áfa összegű forrást biztosítja a ............................
terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kerékpárút-hálózat lokális felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Bajcsy Zs. út és Kodály Zoltán utca közötti és az Öregszőlői
kerékpárút lokális javításait tartalmazó beruházást, és a beruházáshoz szükséges bruttó ........................ Ft összeget
a ................................. terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületeken elvégzendő burkolási és parkolóbővítési munkák
engedélyezése
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Domszög Kft. ( Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. ) és a Gold Menü Kft. ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. ) kérelmeket
nyújtottak be közterületek burkolattal való ellátásához. Továbbá a Gold Menü Kft. kéri a Rideg Zoltán és Sabján
László által beadott kérelmek támogatását, a Fészek Panzió előtti parkoló területének növelését.
A Domszög Kft. valamint a Gold Menü Kft. az előterjesztéshez mellékelt fotókon megjelölt területeket kívánja
leburkolni saját költségen. A Rideg Zoltán és Sabján László korábban beadott kérelme, pedig a Fészek Panzió előtt (
Szabadság tér 5-6. ) lévő parkoló bővítésére irányult. A bővítés az előterjesztéshez mellékelt fotón megjelölt módon
történne. Rideg Zoltán és Dr. Sabján László értesítést kapott 2011. szeptember 1.-én. Az értesítésben az ügyük
érdemi elbírálásához alábbiakat kértük.
1. vázlatterv a megvalósításról,
2. egyeztetés az érintett közműszolgáltatókkal,
3. nyilatkozat a költségek viselésére, illetve a zöldterületen lévő növényzet helyreállítására.
A kérésünkre a mai napig nem érkezett válasz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében nincs forrás a parkolóbővítés munkáira, egyéb
kiadásaira.
A Domszög Kft., valamint a Gold Menü Kft. a közterület burkolattal való ellátását saját költségén kívánja elvégezni. A
Hídfő u. 2. szám előtti közterület burkolása előnyős az önkormányzat számára, mert nem külön forrást biztosítania.
A Fészek Panzió előtti kb. 10 m2 burkolattal való ellátása a kérelem alapján dohányzóhely kialakítása miatt
szükséges.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló
módosított 1999. évi XLII. törvény rendelkezései szerint 2012. január 1-jétől a munkahelyeken és a közforgalmú
intézményekben nyílt téren kijelölt helyen engedhető csak meg a dohányzás. Ezeken a helyeken (beleértve a
szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat is) viszont ki kell jelölni, és fenn kell tartani nyílt
légterű helyet a dohányzók számára (kivéve, ha az üzemeltető, munkáltató nemdohányzó intézménnyé
nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi, munkabiztonsági előírások nem engedik azt).
Ez a dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül, kivételek ez alól a szórakoztató,
vendéglátóhelyek. Itt kijelölhető 5 méteren belül is abban az esetben, ha annál távolabb nem állnak fenn a
dohányzóhely kijelölésének feltételei. Ezzel szemben közforgalmú intézményeknél nyílt helyen is csak úgy jelölhető
ki dohányzóhely, ha az, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától
elkülönül.
A kb. 10 m2 nagyságú burkolt terület kialakítását egyeztetni kell a város főépítészével, hogy az a környezetbe illő
legyen. A fotón bejelölt téglalap alakzat nem megfelelő.
A Hídfő u. 2. és Szabadság tér 6. szám előtt lévő közterületek leburkolásához nem kell építési engedély, a
tulajdonos hozzájárulására azonban szükséges.
A Fészek Panzió előtt lévő parkoló bővítéséhez sem szükséges az építési engedély, azonban javasolt az egyeztetés
az érintett közműszolgáltatókkal, valamint a főútvonal közelsége miatt a közlekedési hatósággal.
A kérelmezők által kért közterületek leburkolását, illetve a Fészek Panzió előtti parkoló bővítését az alábbi feltételek
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mellett javaslom, amennyiben a T. Képviselő – testület a hozzájárulását adja.
1. A Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. valamint a Fészek Panzió előtt zöldterületen való kb. 10 m2 nagyságú
dohányzóhely kialakítását a környezetébe illő módon kell elvégezni. A dohányzóhely kialakítása esetén
egyeztetni kell a város főépítészével. A munkákat a kérelmezők saját költségükön végzik el.
2. A Fészek Panzió előtti parkoló bővítéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem biztosít forrást.
Kérelmezőknek saját költségükön kell elvégezni a munkákat. A munkák megkezdése előtt javasolt az
egyeztetés az érintett közműszolgáltatókkal, valamint a főútvonal közelsége miatt a Közlekedési Hatósággal.
A parkoló bővítés terültére eső növényzetet a kérelmezőknek saját költségükön kell áthelyezni azok sérelme
nélkül.
A munkák elvégzését követően át kell adni a műszaki és pénzügyi adatokat az önkormányzati nyilvántartásba való
felvezetéshez.
Az érintett ingatlanok Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezik, amelyek a forgalomképtelenek. A
hasznosításról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a T. Képviselő
– testület dönt.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság "A Hídfő u. 2. szám előtti közterület burkolásának
engedélyezése", valamint a "Fészek Panzió előtti parkoló bővítésének az
engedélyezése" tárgyú határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
A Bizottság "A Fészek Panzió előtt közterületen dohányzóhely
kialakításának az engedélyezése" tárgyú előterjesztést 2 igen, 1
tartózkodás, 1 távollét és 1 nemszavazás mellett elutasította.

1. döntési javaslat
"A Hiídfő u. 2. szám előtti közterület burkolásának engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte hozzájárulást adja a Domszög Kft.-nek ( Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. ), hogy
a Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. szám előtt lévő önkormányzati közterületen ( 6280/1 hrsz. ) az előterjesztéshez
mellékelt fotón megjelölt kb. 40 m2 nagyságú terület burkolását saját költségén elvégezze. A munkák elvégzését
követően át kell adni a műszaki és pénzügyi adatokat az önkormányzati nyilvántartásba való felvezetéshez.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Fészek Panzió előtt közterületen dohányzóhely kialakításának az engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte hozzájárulást adja a Gold Menü Kft.-nek ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
), hogy a Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. szám előtt lévő önkormányzati közterületen ( 1597/4 hrsz. ) az
előterjesztéshez mellékelt fotón megjelölt helyen a környezetébe illő módon kb. 10 m2 nagyságú terület burkolását
saját költségén elvégezze dohányzóhely kialakítása céljából. A munkák elvégzése előtt azonban a burkolandó
területrészt köteles egyeztetni a város főépítészével. A munkák elvégzését követően át kell adni a műszaki és
pénzügyi adatokat az önkormányzati nyilvántartásba való felvezetéshez.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"A Fészek Panzió előtti parkoló bővítésének az engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte hozzájárulást adja a Rideg Zoltán ( Gyomaendrőd, Hősök útja 9/1. ) és dr.
Sabján László ( Gyomaendrőd, Kálvin János u. 9. ) gyomaendrődi lakosoknak, hogy a Gyomaendrőd, Szabadság tér
6. szám előtt lévő önkormányzati közterületen ( 1597/4 hrsz. ) lévő parkoló bővítését az alábbi kikötések mellett
elvégezzék.
1. A munkák elvégzéséhez az önkormányzat nem biztosít forrást.
2. A bővítési munkák előtt be kell mutatni a vázlattervet a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságnak.
3. Javasolt az érintett közműszolgáltatókkal valamint a közlekedési hatósággal való egyeztetés.
4. A parkoló bővítés területén lévő növényzetet saját költségükön kötelesek áthelyezni azok sérelme nélkül.
5. A munkák elvégzését követően át kell adni a műszaki és pénzügyi adatokat az önkormányzati
nyilvántartásba való felvezetéshez.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Fészek Panzió előtti parkoló rajza

10,30 m

14,40 m

148,32 m2

55,37 m2

10,60 m

A parkoló területe a helyszíni mérés alapján: 203,69 m2

6,6 m

3,2 m

11,30 m

27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti volt gyógyszertár épületét az üzemeltető
2011. április hónapban visszaadta. Az ingatlan jelenleg üresen áll, amelyek állaga hasznosítás hiányában tovább
romolhat. Az előterjesztéshez mellékelt értékbecslésben lévő fotókon jól látható, hogy az épület felújításra szorul.
Nincs kellő felügyelet, így fennáll a betörés veszélye. Hasznosítás hiányában az önkormányzat bevételtől esik el,
illetve terhelik a fenntartással kapcsolatos költségek.
Az ingatlanon lévő épületek fontosabb jellemzői
Megnevezés
Alapterület ( m2 )
Officina
44,10
Labor, vényező
17,20
Raktárak, mosogató, közlekedők
13,60
Iroda, öltöző, szociális helyiség
27,40
Pince
50,00
Szolgálati lakás
I.
59,90
II.
21,10
Melléképület
21,00
Összesen:
254,30
Műszaki állapot:
Felújítást igényel, különösen a
felvizesedett lakások, amelyek
jelen állapotukban nem
lakhatóak
A Dózsa György úti ingatlan semmiképpen nem hasznosítható gyógyszertárként, mert gyógyszertárat a hatályos
jogszabály alapján átlagban 5000 lakosonként lehet nyitni, ami Gyomaendrődön 3 gyógyszertárat jelent, és már
működik a településen 3 gyógyszertár.
A hasznosítás lehetőségei:
A gyógyszertári ingatlan más módon történő hasznosítása nehéz, hiszen speciálisan kialakított épületről van szó, ha
lehetséges az átalakítás jelentős anyagi ráfordítással oldható meg, különös tekintettel a jelenlegi műszaki állapotra.
Az épület helyi védettség alatt áll, ezért az esetleges átalakítás korlátozott.
Javaslom az ingatlan meghirdetését értékesítésre. Az értékesítés jelen helyzetben nehéz, ugyanakkor egy lehetőség
is. Sikeres értékesítés esetén bevételhez jut az önkormányzat. Az értékesítés előtt értékbecslést kell készíteni, majd
az ingatlant nyílt árverésen meghirdetni.
Az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés az ingatlan becsült forgalmi értékét 9.734 ezer Ft összegben határozta
meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlan
értékesítését nyílt eljárásban meg kell meghirdetni. A Rendelet 16. § értelmében az ingatlan hasznosítása Képviselő
– testületi hatáskörbe tartozik.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Dózsa Gy. u. 1. szám alatti ingatlan értékesítését
azzal a kiegészítéssel, hogy az árverési hirdetésben legyen feltüntetve az
épület helyi védettségéről való tájékoztatás, illetve az ahhoz kapcsolódó
korlátozás.

Döntési javaslat
"Az ingatlan meghirdetése nyílt árverésre"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlant meghirdeti
értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
5965/1

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
Korábbi funkció: gyógyszertár.
Műszaki állapot: felújításra szorul.
Az épület hasznos alapterülete: 254 m2.
Az épületen belül 2 db lakás van.
A telek területe: 826 m2.
A gyógyszertári épület helyi védettség alatt áll.

Kikiáltási ár
Licitlépcső
( Ft )
( Ft )
9.374.000
10.000

1.
Az árverés időpontja: 2012. április 27.-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2012. április 27-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító
előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a
döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon
belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a gyógyszertár
épülete helyi védettség alatt áll. Helyi védettség alatt álló épületek homlokzati kialakításának megváltoztatása nem
megengedett.
9.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett
időpontban megtekinthető.
10.
Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1. szám alatt lévő ingatlan
Becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2012. március 11.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

A 5965/1 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

9.734.000,-Ft
azaz: Kilencmillió – hétszázharmincnégyezer forint,
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
összehasonlító adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti vagyonérték
megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható
az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2012. március 11.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) megbízást adott arra,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 5965/1 hrsz.-ú, Dózsa György utca 1. szám alatti volt
gyógyszertár ingatlanról készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja:
értékesítés előtti forgalmi érték meghatározása.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen tartozó
épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
¾ az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2012. március 11.-i állapot,
¾ a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni szemrevételezés
bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan
elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét, speciális adottságukból adódóan a város
kereskedelmében, idegenforgalmában betöltött szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi épületről
megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki jellemzőit, a műszaki
állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Az értékelés piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét,
közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a
környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci értékével.
Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által befolyásolt
összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú, felszereltségű,
funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti jellemzése
kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot százalékos értéke a
gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével, felderíthetőségük
függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek értékelésre.
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3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Dózsa György u. 1.
5965/1
826 m2
1/1
Kivett
Gyógyszertár
Tehermentes

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan az endrődi városrészben a 443 –os főútvonalhoz mellett óvoda, pénzintézet, idősek
otthona környezetében forgalmas helyen található. Az ingatlant jelenleg üresen áll. Korábban
gyógyszertárként üzemelt. Az épületben a gyógyszertár mellett 2 db szolgálati lakás található. Az
ingatlanon lévő épület jelenleg üresen áll. A gyógyszertári épület 1930-ban épült.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- A szennyvíz elvezetése városi közműhálózatba történik.
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. A telek zártsorú,
mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
A helyi szabályozás alapján az ingatlanra az „Vt” jelű építési övezet előírásai az érvényesek.
„Vt” jelű építési övezet előírásai
9. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén
a) A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b) Állattartási épület nem létesíthető.
c) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d) Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
e) Közműellátás szintje: teljes.
(2) A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (Fő út 71-109) új épület elhelyezése esetén a feltüntetett (5,0 m)
előkert létesítendő.
(3) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
Jel Övezeti jel Beépítési Max.
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Sz 40 Szabadonálló
40
9,0
2000
30
_
h/2
6
Vt1* Vt
9,0 2000
Sz 40 Szabadonálló

40

7,5

2000

30

_

h/2

6

7,5 2000
Sz 40 Szabadonálló

40

6,5

800

30

_

h/2

6

Vt2* Vt

Vt3
Vt

800
6,5

5
Vt4

O 45

Oldalh. álló

45

7,5

500

27,5

_

h

6

500
7,5
Z 45

Zártsorú

45

7,5

500

27,5

_

_

6

500
7,5
K 45

Kialakult

45

7,5

500

27,5

_

K

h

500
7,5
K 45

Kialakult

45

7,5

Kialakult

27,5

_

K

h

Vt

Vt5
Vt

Vt6
Vt

Vt7
Vt

K
7,5
(4) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltő,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.

A fajlagos telekárat figyelemmel a 2009-2012 évben történt értékesítések, vagyonértékelések alapján
1.500,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár meghatározása: 1.500 Ft/m2 x 826 m2 = 1.239.000 Ft, kerekítve: 1.239 eFt.
4/1/2. A telken található építmények egyenkénti értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak téglából készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerenda áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből, azonban több helyen a
szigetelés sérülése miatt felvizesedés tapasztalható. A felvizesedés különösen nagy a szolgálati
lakásokban, melyet a fotók jól érzékeltetnek.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: hagyományos gerébtokos ablakok, és faszerkezetű ajtók.
11. Burkolatok: két rétegű beton, a rétegek között talajnedvesség elleni szigetelés. Falburkolatként
minden vizes helyiségben 2,10 m magasságban hálós csempeburkolat.
12. Meleg padló burkolatok: a lakásokban csaphornyos parketta.
13. Hideg padló burkolatok: márvány mozaiklap.
14. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból
készültek.
15. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS, illetve a fokozott páraterhelésű helyiségekben
penészedést és gombásodást gátló festék alkalmazásával készültek.
16. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
17. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 betáplálás.
18. Fűtés: a gyógyszertári részben radiátoros központi fűtés, fali gázüzemű fűtőberendezéssel. A
szolgálati lakásokban gázkonvektoros fűtőtestek vannak felszerelve.
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Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: felújításra szorul. A vízszigetelések nem megfelelőek, több helyen erős
felvizesedés tapasztalható. A közmű szerelvények elavultak. A fűtés és melegvízellátás szervényei
szintén elavultak. A fűtőtestek víztelenítve vannak.

A telken lévő épületek helyiségei, fontosabb jellemzői
Megnevezés
Officina
Labor, vényező
Raktárak, mosogató, közlekedők
Iroda, öltöző, szociális helyiség
Pince
Szolgálati lakás
Melléképület
Összesen:
Műszaki állapot:

Védettség:
A helyi építési szabályozás szerinti
besorolása:

Alapterület ( m2 )
44,10
17,20
13,60
27,40
50,00
59,90
21,10
21,00
254,30
Felújítást igényel,
különösen a felvizesedett
lakások, amelyek jelen
állapotukban nem
lakhatóak
Helyi védelem alatt áll
„Vt”

Értékmegállapítás:

1. Gyógyszertár épülete
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő egyéni
indexe

233,30 m2
233,30 x

160 eFt =

37.328 eFt

60 % =

37.328 x

0,40 =

22.397 eFt

80 év felett

22.397 x

0,40 =

8.959 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

8.959 x

0,90 =

8.063 eFt

2. melléképület
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla sávalap.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak téglából készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: vasbeton födém.
6. Tetőszerkezet: fenyőfa nyeregtető, fedése cserép.
7. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből.
8. Hőszigetelés: nincs.
9. Nyílászáró szerkezetek: hagyományos gerébtokos ablakok, és faszerkezetű ajtók.
10. Burkolatok: beton.
11. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból
készültek.
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12. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
13. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
14. Fűtés: nincs.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: megfelelő. A nyílászárók cserére szorulnak.
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

21,0 m2

Újraelőállítási érték:

21,0 x

70 eFt =

60 % =

1.470 x

0,60 =

882 eFt

50 év felett

882 x

0,70 =

617 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

617 x

0,70 =

432 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő egyéni
indexe

1.470 eFt

Az egyéni index alkalmazásánál figyelemmel voltam arra, hogy a létesítmény más céllal történő
hasznosítása befektetést igényel, továbbá az épület felújítási igénye, különös tekintettel az épület
vizesedésére. Vizsgáltam a gyomaendrődi és békés megyei ingatlanhirdetéseket, melyek a
mellékletben találhatók. A gyomaendrődi lakóingatlan hirdetések csupán tájékoztató jellegűek a
jelenlegi ingatlanpiac ezen szegmensében, amely azt mutatja, hogy alacsonyak a lakóingatlanok árai.
Az egyéb ipari, kereskedelmi ingatlanok mozgása az elérhető információk alapján minimális, és ott is
alacsonyabbak az árak. Jellemző az összehasonlító adatok között lévő „Madizol” épület, melyet 3
évvel ezelőtt 20 millió forint felett hirdettek, most mindössze 10,9 millió forintot kérnek érte, attól
függetlenül, hogy közvetlen a 46-os főútvonal mellett helyezkedik el.

III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai,
valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
− A település jellege,
− A településen belüli fekvés,
− Az elhelyezkedés,
− A megközelíthetőség,
− Az infrastruktúra,
− A beépíthetőség,
− A műszaki kialakítás,
− Az állag és állapot,
− A hasznosíthatóság,
− Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
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Értéknövelő tényezők:
−
−

A 443-os Főközlekedési útvonalhoz való közeli elhelyezkedése.
Vállalkozás számára telephelyként kialakítható.

Értékcsökkentő tényezők:
−
−

Az épületszerkezeti hibák, a felvizesedés és általában a műszaki állapota, felújítás szükségessége.
Az ingatlan speciális kialakítása.

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat figyelembevéve.
Gyomaendrődön hasonló adottságú ingatlan értékesítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre
összehasonlító adat. Jelenleg Gyomaendrődőn túlkínálat van az ingatlanok tekintetében. Ez elsősorban
a lakóingatlanok kategóriájában mutatkozik meg. Vállalkozások is hirdetnek eladásra ingatlanokat
több éve eredménytelenül.

IV. Értékmegállapítás
Megnevezés
Telek
Gyógyszertár épülete
melléképület
Összesen:

Kerekített érték
1239000
8063000
432000
9734000

Kerekítve: 9.734.000,-Ft azaz: Kilencmillió – hétszázharmincnégyezer forint.
V. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem a
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1.szám alatti ingatlan
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke összesen:
9.734.000,-Ft
azaz: Kilencmillió – hétszázharmincnégyezer forint.
Ez az érték az ÁFA-t tartalmazza.

Gyomaendrőd, 2012. március 11.

Csényi István
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Ingatlan hirdetési adatok
1. (Gyomán) 1 szobás parasztház, víz és gáz ellátással, illetve ipari árammal, melléképületekkel eladó.
AZONNALI BEKÖLTÖZÉSSEL!!!
Cím: Gyomaendrőd, Kálvin J. út 57. 4,5 millió Ft.

2. Alapterület:120 m2, Telekterület: 3500 m2, Ingatlan állapota: újszerű, Szobák száma: 3, Pince: van,
Épület szintjei: 2, Komfort: összkomfortos
Gyomaendrődön köves út mellet, csendes utcában, jó levegőjű helyen, teljes közművel 3 szobás
családi ház, kívül-belül teljesen felújított beépíthető padlástérrel eladó. A telek 350 négyszögöl, nagy
udvarral. Az udvaron nagy zöld övezet található, és jó állapotban lévő melléképület, amiben további
szoba-konyha kialakítható. A szobákban új központi fűtés rendszer van, új kazánnal, rézcsövekkel
vezetékelve, teljesen új függönyökkel, karnisokkal, új szalagparkettával ellátva. A fürdőszoba és Wc
külön található, ami szintén új állapotban van. A fürdőszobában új elektromos szárító van felszerelve.
A falak újonnan festettek, és a csillárok is teljesen újak.A ház kb. 15 éve épült, magas földszinti lakás.
Újonnan kialakított kapaszkodók segítik a lépcsőn a feljárást.Az épületben a villanyvezetékek is újra
lettek telepítve és biztonságossá alakítva.Az ablakokon új redőnyök vannak. Az ablakok újra mázolva.
A tető részen a cserepek ki lettek cserélve .A ház eladó. Be kell rendezni, és azonnal beköltözhető.
Ár: 10 millió Ft.

3. Gyomaendrődön (Endrődi részen) kétszintes családi ház eladó, két szoba , konyha ,nappali.
Összkomfortos, központi fűtéses, melléképületekkel. Az ingatlan tehermentes. Ár: 9 millió Ft.

4. Gyomaendrődön a Gyóni G. utcában összközműves, felújított 100 m2-es ikerház eladó. 1+3 fél
szoba, amerikai konyhás (mosogató, tűzhely, sütő beépítve), nappali, fürdőszoba, külön WC,
lépcsőház, kazánház, közlekedő, gardrob. Garázs gazdasági épülettel egyben. Lakótelepi csere
lehetséges értékegyeztetéssel. Ár: 10,5 millió Ft.
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5. Alföldi fürdőváros - Gyomaendrőd (Gyoma) - központjától néhány percre amerikai stílusú családi
ház eladó. A ház alapterülete 173 m2, amelyből 35 m2 garázs, a külön álló garázs 30 m2. A telek
nagysága 1064 m2. A ház készültségi foka kb. 75 %. A ház 38 cm-es Ytong falazattal rendelkezik,
Bramac cserép fedéssel, minőségi fa nyílászárókkal . Teljes hő híd mentes kivitelezéssel épült 2002ben. Beépítésre került 3 db Schiedel kémény, 1db a nappaliban kandalló részére, 2 db a kazánházba a
gáz- és vegyes tüzelésű kazánnak. A fűtés gázkazánnal van jelenleg illetve kiépítve. A billenő
garázsajtók az ipari garázsajtóknál alkalmazott kettős görgős felfüggesztésűekés 40 mm vastag
panelekből állnak. A házban a riasztó és a központi porszívó be van vezetékelve. A házhoz tartozik
egy 110 m-es fúrott kút, amelynek vize kettős vízvezeték rendszerrel be van vezetve a házba, valamint
egy hagyományos ásott kút is található a telken. A helységek glettelve és festve vannak, belső
nyílászárók nincsenek, padló burkolatok hiányoznak – kivétel a mosókonyha, a közlekedő-gardrób
illetve a fürdőszoba I. Az építkezés teljes folyamatáról fotók készültek az alapásástól a cserepezésig.
Ár: 145.000 Ft/m2 ( a különálló garázs nem számolandó), 25 millió Ft. Esze Tamás utca 2.

6. Gyoma központi részén eladó egy 2 szoba hallos fiatalos belső kiképzésű családi ház, rendezett 150
m2
-es kerttel. Irányár: 8 millió Ft.
7. Nagyon jó állapotú családi ház 3 szoba hallos összkomfortos, garázsos melléképülettel 100-as
telekkel Gyoma központjában eladó. Alkuár: 11,5 millió Ft
8. Gyomán magtárlaposi részen, 100 m2 területű 3szobás, tetőtér beépítésű ház, nagy kertel, nyugodt
helyen eladó. Irányár: 12 millió Ft.
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9. Gyomaendrődön(Endrődirészen) Madizol cipőgyártó üzem eladó.Az üzemben jelenleg termelés
nem folyik.Az üzem többcélú hasznosítása lehetséges. Volt iskola épület. Az épület vályog falazatú.
Telek: 1074 m2, épület hasznos alapterület: 314 m2.
Irányár: 10.900.000,- Ft
Fajlagos ár: 34.713,- Ft.
Hirdető: Cseti Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Bt. ( Szarvas )

28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kecsegészug Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés
módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Kecsegészug Tájvédelmi Egyesület ( Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. ) és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
között létrejött haszonbérleti szerződés 5. pontja módosításáról a T. Képviselő – testület a 2011. júniusi ülésén
döntött, és az alábbi szövegezésű (396/2011. (VI.30.) Gye. Kt.) határozatot fogadta el.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegészug Tájvédelmi Egyesület (Gyomaendrőd, Wesselényi
u. 5. ) és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a Gyomaendrődi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár
területű Kecsegés zugi holtág haszonbérletére 2000. február 1. napján létrejött haszonbérleti szerződés 5.
pontját
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 15.000,-Ft/hektár/év, mely pénzben fizetendő a
Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2000. évben a haszonbér összege 110.000,- Ft,
azaz Egyszáztízezer Ft. A haszonbér összege 2001-től a tárgyévet megelőző évben a KSH által
meghatározott infláció mértékével növekszik. A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai vízcserét a jó
gazda gondosságával elvégezni, és a vízkormányzási feladatokat elvégezni. Amennyiben a lehullott
csapadék mértéke évente meghaladja az 550 mm-t, és ennek következtében a holtág vízszintje meghaladja
az üzemi vízszintet, úgy az üzemi vízszint eléréséig a vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérlőt terhelik.
A 2000 és 2001 években a Haszonbérbe vevő a haszonbér megfizetése helyett köteles elvégezni a holtágban
a vízcserével (indokolt esetben víz holtágba történő beszivattyúzásával vagy abból történő
kiszivattyúzásával) vízkormányzással járó feladatokat elvégezni."
az alábbiak szerint módosítja
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 22.800,-Ft/hektár/év, mely pénzben fizetendő a
Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2011. évben a haszonbér összege 168.720,- Ft,
azaz Százhatvannyolcezer - hétszázhúsz forint. A haszonbér összege 2012-től a tárgyévet megelőző évben a
KSH által meghatározott infláció mértékével növekszik. A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai
vízcserét a jó gazda gondosságával elvégezni, és a vízkormányzási feladatokat elvégezni. Amennyiben a
lehullott csapadék következtében a vízszint a holtág üzemeltetési szabályzatában meghatározott maximális
üzemi vízszintje fölé emelkedik, úgy az üzemi vízszint eléréséig a vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérlőt
terhelik, amely költségeinek megtérítését kérheti a Haszonbérbe adótól.
Haszonbérlő köteles a vízmérés leolvasásának gyakoriságát, az adatokat, a helyszínen vezetett
üzemnaplóban (mérési napló, gépüzemnapló) rögzíteni.
Haszonbérlő köteles jelezni a Haszonbérbeadó felé, ha a holtág vízszintje meghaladta az üzemi vízszintet,
melyet a gépüzemnaplóba fel kell vezetni. Az üzemi vízszint elérését követően ismételten rögzíteni kell az
adatokat. Haszonbérlő amennyiben kéri az üzemi vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatok
költségeinek megtérítését, akkor az üzemi vízszint elérését követően legkésőbb 60 napon belül köteles
leszámlázni a kiadásokat a Haszonbérbe adó felé, mellékelve a költségeket alátámasztó bizonylatok
másolatával."
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés
módosítására állapodjon meg a Kecsegészug Tájvédelmi Egyesülettel. Amennyiben az Egyesület nem
fogadja el a haszonbérleti szerződésmódosítást, akkor egyeztetést kell lefolytatni, és annak eredményét be
kell terjeszteni Képviselő – testületi ülésre.
Az egyesület nem írta alá a szerződésmódosítást. A többszöri levélváltást követően az egyesület új javaslattal ált
elő, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
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Az új javaslat lényegének összefoglalása.
A Kecsegészugi holtág vízkormányzási feladata két részre oszlik:
1. a holtágban a vízszint csökkentése (a víz átszivattyúzása a Körösbe)
2. a holtágban a vízszint tartása, növelése (ökológiai vízfrissítés, vízpótlás).
A holtágban a vízszint csökkentése önkormányzati feladat, ez olyankor szükséges, amikor az üzemrendben
meghatározott vízszint meghaladja az üzemi vízszintet (indulási vízszint). Ezt a feladatot csak nagyon ritkán,
csapadék és belvizes időszakban kell végezni. Belvíz akkor van, amikor az adott öblözetben a védekezést
elrendelik, vagy a holtág vízszintje tartósan meghaladja a 82 mBf-t.
Egyesületi feladat szabályozott üzemi vízszintet tartani a holtágban, ökológiai vízfrissítés. Ez azt jelenti, hogy a
Hármas-Körösből vizet kell szivattyúzni a holtágba, mely feladatot csak akkor lehet végrehajtani, ha a Hármas-Körös
vízszintje lehetővé teszi, mert befolyik a víz a gát melletti szivattyúállásba.
Az egyesület álláspontja szerint a vízkormányzási feladat időszakilag elválasztható. Ökológiai vízfrissítésre általában
nyáron kerül sor, míg a belvíz elleni védekezés tél végén, tavasszal elvégzendő feladat.
Nyári üzemi vízszint: 81,75 mBf, ez 25 cm-el alacsonyabb, mint az indulási vízszint, amely május 1-től augusztus 20ig tart, költsége az egyesületet terheli.
Őszi, tavaszi, téli üzemi vízszint: 81,45 mBf, amely augusztus 21-től április 30-ig tart, költsége az önkormányzatot
terheli.
Az egyesület javaslata alapján amennyiben a holtág vízállása az időszaknak megfelelő üzemi vízszint alá süllyed 10
cm-rel, akkor a vízpótlást meg kell kezdeni a Hármas-Körösből, az üzemi vízszint eléréséig. Kivételt képez az
öntözési idényen kívüli téli időszak (ilyenkor az alacsony vízszint pótlása lehetetlen).
Az egyesület szerinti nyári valamint az őszi, tavaszi és téli üzemi vízszintekhez kapcsolódó feladat és
költségmegosztás nem határolható el kizárólagosan. A nyári időszakában is lehetséges olyan mértékű csapadék,
amely miatt szükséges a holtágból való szivattyúzás a belvízvédekezés miatt. Valószínűleg az egyesület nem tudná
felvállalni a költségeket.
A helyszínen megtekintettük a jelenlegi állapotot, amelyről fotók készültek. A helyszíni szemle időpontjában a
vízszint 81,50 mBf. A kihelyezett új mérőóra zártszekrényben van elhelyezve, melynek leolvasása körülményes, a
digitális kijelzőn lévő értékek nehezen láthatók, a mérőóra-szekrény kinyitása nélkül. A mérőóra-szekrény plombával
zárt.
A fentiek alapján a szerződésmódosítást az alábbi szövegezéssel javaslom:
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 22.800,-Ft/hektár/év, mely pénzben fizetendő a
Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2011. évben a haszonbér összege 168.720,- Ft, azaz
Százhatvannyolcezer - hétszázhúsz forint. A haszonbér összege 2012-től a tárgyévet megelőző évben a KSH által
meghatározott infláció mértékével növekszik. A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai vízcserét a jó gazda
gondosságával elvégezni, és a vízkormányzási feladatokat elvégezni.
Haszonbérlő köteles a vízmérés leolvasásának gyakoriságát, az adatokat, a helyszínen vezetett üzemnaplóban
(mérési napló, gépüzemnapló) rögzíteni.
Haszonbérlő köteles jelezni a Haszonbérbeadó felé, ha a holtág vízszintje meghaladta az üzemeltetési
szabályzatban meghatározott maximális üzemi vízszintet, melyet a gépüzemnaplóba fel kell vezetni. A tartósan
magas vízszint miatt az üzemi vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérbeadót terhelik. A
vízszivattyúzási feladatokat elvégezheti a Haszonbérlő is, előtte azonban köteles a felmerülő költségekről egyeztetni
a Haszonbérbeadóval. Az üzemi vízszint elérését követően ismételten rögzíteni kell az adatokat. Amennyiben a
vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatokat a Haszonbérlő végzi el, akkor az üzemi vízszint elérését
követően legkésőbb 60 napon belül köteles leszámlázni a kiadásokat a Haszonbérbe adó felé, mellékelve a
költségeket alátámasztó bizonylatok másolatát."

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a határozati javaslatban megfogalmazott szerződés módosítás
szövegét az alábbiak szerint javasolja módosítani.
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1. Az első bekezdésben a " A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai
vízcserét a jó gazda gondosságával elvégezni, és a vízkormányzási
feladatokat elvégezni." szövegrészben a "vízcserét" szó helyébe a "vízpótlást"
szó kerüljön.
2. A második bekezdésben a " Haszonbérlő köteles a vízmérés leolvasásának
gyakoriságát, az adatokat, a helyszínen vezetett üzemnaplóban (mérési napló,
gépüzemnapló) rögzíteni." mondat helyébe a "Haszonbérlő köteles
gépüzemnaplót vezetni." mondat kerüljön.
3. A harmadik bekezdésben a "A tartósan magas vízszint miatt az üzemi
vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérbeadót
terhelik." mondat helyébe a "Az üzemi vízszint eléréséig szükséges
vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérbeadót terhelik." mondat kerüljön.
Döntési javaslat
"Haszonbérleti szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegészug Tájvédelmi Egyesület ( Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. )
és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a gyomaendrődi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár területű
Kecsegés zugi holtág haszonbérletére 2000. február 1. napján létrejött haszonbérleti szerződés 5. pontját az
alábbiak szerint kívánja módosítani.
"Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbér összege 22.800,-Ft/hektár/év, mely pénzben fizetendő a
Haszonbérbe adó részére, minden tárgyév december 15-ig. 2011. évben a haszonbér összege 168.720,- Ft, azaz
Százhatvannyolcezer - hétszázhúsz forint. A haszonbér összege 2012-től a tárgyévet megelőző évben a KSH által
meghatározott infláció mértékével növekszik. A haszonbérlő köteles a holtágban az ökológiai vízcserét a jó gazda
gondosságával elvégezni, és a vízkormányzási feladatokat elvégezni.
Haszonbérlő köteles a vízmérés leolvasásának gyakoriságát, az adatokat, a helyszínen vezetett üzemnaplóban
(mérési napló, gépüzemnapló) rögzíteni.
Haszonbérlő köteles jelezni a Haszonbérbeadó felé, ha a holtág vízszintje meghaladta az üzemeltetési
szabályzatban meghatározott maximális üzemi vízszintet, melyet a gépüzemnaplóba fel kell vezetni. A tartósan
magas vízszint miatt az üzemi vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatok a Haszonbérbeadót terhelik. A
vízszivattyúzási feladatokat elvégezheti a Haszonbérlő is, előtte azonban köteles a felmerülő költségekről egyeztetni
a Haszonbérbeadóval. Az üzemi vízszint elérését követően ismételten rögzíteni kell az adatokat. Amennyiben a
vízszint eléréséig szükséges vízszivattyúzási feladatokat a Haszonbérlő végzi el, akkor az üzemi vízszint elérését
követően legkésőbb 60 napon belül köteles leszámlázni a kiadásokat a Haszonbérbe adó felé, mellékelve a
költségeket alátámasztó bizonylatok másolatát."

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

GYÜSZ-TE kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Pájer Sándor a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (továbbiakban: GYÜSZ-TE) elnöke azzal
a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, illetve a Pénzügyi Bizottsághoz, hogy az általa
rendezni kívánt két programhoz anyagi támogatást nyújtson.
A megrendezésre kerülő két programmal Gyomaendrőd várossá válásának 30. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő programsorozathoz kívánnak csatlakozni.
1.
A GYÜSZ-TE 2012. április 29-én 18 órai kezdettel ünnepi rendezvényt szervez a Sajt- és Túrófesztivál helyszínén,
mely programjainak megvalósításához a rendezvényalap terhére 300.000 Ft támogatást kér fénytechnikai
eszközökre (fáklyák, vízi látványbemutató eszközök).
2.
A GYÜSZ-TE az idei évben is szeretné megrendezni a hároméves múltra visszatekintő Disznótoros és Böllérpálinka
versenyét november hónapban, mely széles lakossági részvételre, új alapokra, szakmaiságra, innovációra épülve
fog megvalósulni, s ezáltal erősíteni fogja a város turisztikai hírnevét. Az egyesület a verseny megvalósításához a
rendezvény alap terhére 300.000 Ft támogatást kér.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások feltételeit. A
feltételek azonosak, függetlenül attól, hogy azt nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem alapján nyújtják be.
Amennyiben a pályázat/egyedi kérelem nem felel meg - hiánypótlást követően sem a - jogszabályi előírásoknak,
abban az esetben el kell utasítani.
A rendezvények részletes programja az előterjesztés mellékletében olvasható, mely megfelel a fent említett
jogszabályi előírásoknak.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a bizottság Pájer Sándor – GYÜSZ-TE
elnökének kérését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a kérelemben megfogalmazott támogatás
fedezetéül szolgáló forrásról illetve a támogatások
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az alábbiak alapján javasolja a két kérelem támogatását:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pájer
Sándor – GYÜSZ-TE elnökének kérését, a Sajt- és Túrófesztivál megrendezése
ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt
támogatást a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület –
elnök: Pájer Sándor - részére, fénytechnikai eszközök vásárlására.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pájer
Sándor – GYÜSZ-TE elnökének kérését, a Disznótoros és Böllérpálinka verseny
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megrendezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem
térítendő pénzbeli támogatást nyújt a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület – elnök: Pájer Sándor - részére 100.000 Ft azaz
egyszázezer forint összegben, a Disznótoros és Böllérpálinka verseny
megrendezésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület részére megítélt támogatás
fedezetéül a rendezvényalap forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi
András polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesülettel kösse meg a támogatói szerződést.

Döntési javaslat
" GYÜSZ-TE kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pájer Sándor – GYÜSZ-TE elnökének
kérését, a Sajt- és Túrófesztivál megrendezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt támogatást a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület – elnök: Pájer Sándor - részére, fénytechnikai eszközök vásárlására.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pájer Sándor – GYÜSZ-TE elnökének
kérését, a Disznótoros és Böllérpálinka verseny megrendezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület – elnök: Pájer Sándor - részére 100.000 Ft azaz
egyszázezer forint összegben, a Disznótoros és Böllérpálinka verseny megrendezésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület részére megítélt támogatás fedezetéül a rendezvényalap forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel kösse meg a támogatói szerződést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Ujlaki Szabolcs a Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. (továbbiakban: Rubin - Park)
ügyvezetője azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, hogy az általa harmadik
alakalommal rendezni kívánt Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap programhoz (2012. május
27.), szíveskedjen anyagi támogatást nyújtani 750.000 Ft összegben, a rendezvényalapból.
A megrendezésre kerülő programmal a szervezők népszerűsíteni kívánják Gyomaendrőd turisztikai életét, valamint
a város nevezetességeit több turisztikai műsorban szeretnék közzétenni.
A rendezvény szervezője kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az öregszőlősi X. Bogrács Napja rendezvény
tervezett időpontját, szíveskedjenek más időpontban meghirdetni, mert III.Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és
Családi Nap tervezett időpontjával egymást követő napokon szerepel a két rendezvény, és nem lenne célszerű egy
hétvégén több rendezvényre hívni a város lakosságát.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások feltételeit. A
feltételek azonosak, függetlenül attól, hogy azt nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem alapján nyújtják
be.Amennyiben a pályázat/egyedi kérelem nem felel meg - hiánypótlást követően sem a - jogszabályi előírásoknak,
abban az esetben el kell utasítani.
A rendezvény részletes programja az előterjesztés mellékletében olvasható.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a Képviselő-testület Ujlaki Szabolcs – Rubin Park ügyvezetőjének kérését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a kérelemben megfogalmazott
támogatás fedezetéül szolgáló forrásról illetve a támogatás mértékéről dönteni.
A két rendezvény tervezett időpontja ügyében már történtek egyeztetések és amennyiben a Képviselő-testület is
támogatja, az öregszőlősi X. Bogrács Napja rendezvény időpontja: 2012. május 19.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést ismerje meg és hozza meg döntését.

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

A Bizottság javasolja a rendezvény támogatását 255.000 Ft öszegben,
melynek forrásaként a rendezvényalapot jelöli meg. Továbbá javasolja,
hogy a X. Bogrács Napja rendezvény 2012. május 19-én kerüljön
megrendezésre.

Döntési javaslat
"Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Ujlaki Szabolcs – Rubin - Park
ügyvezetőjének kérését, a III.Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap megrendezése ügyében az
alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a
Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. – ügyvezető: Ujlaki Szabolcs - részére 255.000
Ft azaz kettőszázötvenöt ezer forint összegben, III.Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap
megrendezésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rubin Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm
Rubin – Park Kft. részére megítélt támogatás fedezetéül a rendezvényalap forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Rubin
Szabadidőközpont és Pedagógiai Oktatófarm Rubin –Park Kft. ügyvetetőjével kösse meg a támogatói szerződést.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az öregszőlősi X. Bogrács Napja rendezvény
megszervezését 2012. május 19. napjára hirdeti meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kardos Ferenc kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Kardos Ferenc azzal a kéréssel fordult Várfi András Polgármester Úrhoz és a Tisztelt Képviselő-testülethez,
hogy a 2012. augusztus 3. 4. 5. napján megrendezésre kerülő XVI. Nemzetközi Bogártalálkozó rendezvény
sorozatát szíveskedjenek támogatni 500.000 Ft összegben. (A kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható.)
A háromnapos rendezvény – mely hat éven keresztül elnyerte az „Év találkozója” címet - a Liget Fürdőben kerül
megrendezésre a szokásos felvonulással egybekötve
A rendezvénnyel, mely számos hazai és külföldi érdeklődőt vonz a városba, a szervezők csatlakozni kívánnak
Gyomaendrőd idegenforgalmi és turisztikai rendezvénysorozatához.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások feltételeit. A
feltételek azonosak, függetlenül attól, hogy azt nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem alapján nyújtják be.
Amennyiben a pályázat/egyedi kérelem nem felel meg - hiánypótlást követően sem a - jogszabályi előírásoknak,
abban az esetben el kell utasítani.
A rendezvény részletes programja az előterjesztés mellékletében olvasható, mely megfelel a fent említett jogszabályi
előírásoknak.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a bizottság Kardos Ferenc – főszervező
kérését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a támogatás fedezetéül szolgáló forrását megjelölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megismerni, megtárgyalni és azt a döntési
javaslat szerint elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a XVI. Nemzetközi Bogártalálkozó
megszervezésének támogatását 400.000 Ft összegben, a
rendezvényalapból.

Döntési javaslat
" Kardos Ferenc kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kardos Ferenc – főszervező kérését, a XVI.
Nemzetközi Bogártalálkozó megrendezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a
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Kardos Ferenc főszervező részére 400.000 Ft azaz négyszázezer forint összegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kardos Ferenc – főszervező részére megítélt
támogatás fedezetéül a rendezvényalap forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy Kardos
Ferenc - főszervezővel kösse meg a támogatói szerződést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nyugdíjas Kertbarát Kör kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Ádám József a Nyugdíjas Kertbarát Kör elnöke azzal a kéréssel fordult Várfi András Polgármester Úrhoz és a
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a szervezet hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését támogatni
szíveskedjen.
A szervezet két rendezvény támogatását kéri, melyekkel csatlakozni kíván a város 30 éves rendezvénysorozatához.
A rendezvények városi szinten kerültek megrendezésre:
- 2012. április 12-én a városi Kolbász- bor- és pálinka verseny, melyre 30.000 Ft támogatást,
- 2012. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő Őszi Termék bemutató és kiállítás, melyre 15.000 Ft
támogatást kér a szervezet.
A kért támogatási összeg összesen: 45.000 Ft.
A rendezvényeken részt vesznek kiállítóként a környező települések kertbarát körei a településen működő
gazdakörök, méhészek, virágkötők, iskolák, óvodák és egyéb kiállítók, akik kézműves termékeik bemutatását
vállalják.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások feltételeit. A
feltételek azonosak, függetlenül attól, hogy azt nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem alapján nyújtják be.
Amennyiben a pályázat/egyedi kérelem nem felel meg - hiánypótlást követően sem a - jogszabályi előírásoknak,
abban az esetben el kell utasítani.
A rendezvény részletes programja az előterjesztés mellékletében olvashat, mely megfelel a fent említett jogszabályi
előírásoknak.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. Amennyiben a bizottság a Nyugdíjas Kertbarát Kör
elnökének - Ádám József - kérését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a támogatás fedezetéül
szolgáló forrását megjelölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megismerni, megtárgyalni és azt a döntési
javaslat szerint elfogadni.

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

A Bizottság a városi Kolbász- bor- és pálinka verseny, valamint az Őszi
Termék bemutató és kiállítás megszervezésére 45.000 Ft támogatást
javasol a rendezzényalapból.

Döntési javaslat
"Nyugdíjas Kertbarát Kör kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Ádám József – Nyugdíjas Kertbarát Kör
elnökének kérését a 2012. április 12-én megrendezésre kerülő városi Kolbász- bor- és pálinka verseny, valamint a
2012. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő Őszi Termék bemutató és kiállítás ügyében az alábbiak
alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Ádám József – Nyugdíjas Kertbarát Kör
elnökének kérését a 2012. április 12-én megrendezésre kerülő városi Kolbász- bor- és pálinka verseny, valamint a
2012. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő Őszi Termék bemutató és kiállítás ügyében az alábbiak
alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt Ádám
József – Nyugdíjas Kertbarát Kör elnökének részére 45.000 Ft azaz negyvenötezer forint összegbe, a városi
Kolbász- bor- és pálinka verseny, valamint az Őszi Termék bemutató és kiállítás megrendezésére .
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ádám József – Nyugdíjas Kertbarát Kör elnökének
részére megítélt támogatás fedezetéül a rendezvényalap forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy Ádám József
– Nyugdíjas Kertbarát Kör elnökével kösse meg a támogatói szerződést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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33. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2011. évben benyújtott pályázatokról
Kazár Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évben benyújtott pályázatai:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által a 237/2011.(IV.28)Gye. Kt. határozattal elfogadott Gazdasági
Programban meghatározásra kerültek azok a célkitűzések, amelyek alapján az alábbi pályázatok benyújtásra
kerültek.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése
(pályázati azonosító: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009)
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Dél-alföldi Operatív Program
A pályázat 2011.11.28-án lett benyújtva.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tervezett beruházással 4 db (Kossuth Lajos utca, Semmelweis utca,
Szabadság utca, Hősök útja), az egyes városrészek forgalmának levezetésében kiemelkedő jelentőséggel bíró
gyűjtő utak burkolatát kívánja felújítani, alkalmassá téve azokat a biztonságos közlekedésre. Az érintett területeken
jelentős számú forgalomvonzó létesítmény található (köztük több közintézmény). A projektben szereplő utak
felújítása közlekedésbiztonsági szempontból, helyi forgalom megosztása, csökkentése szempontjából is fontos. A
projekt keretében a Kossuth Lajos utcán, Hősök útján és a Semmelweis utcán parkolók kialakítására is sor kerülne.
A pályázatot befogadták, a hiánypótlási dokumentációkat megküldtük, melyek értékelése folyamatban van.
A projekt költségei összesen (100%): 129 488 126,- Ft
Igényelt támogatás (90 %): 116 539 313,- Ft
Saját erő (10 %): 12 948 813,- Ft
2. Start Közmunkaprogram 2011-2012
2011 augusztusában a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkára közfoglalkoztatási
mintaprogramot indított a 2011 és a 2012-es évre. A program a hátrányos helyzetű kistérségek számára nyújt
lehetőséget széleskörű közfoglalkoztatás lebonyolítására.
A Polgármesteri Hivatal és a Zöldpark Nonprofit Kft munkatársai közösen dolgozták ki a pályázati dokumentációt,
mely az alábbi témaköröket tartalmazta: mezőgazdasági földútkarbantartás, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakók
felszámolása, téli közfoglalkoztatás, extenzív állattartás, zöldségfeldolgozás, fóliás zöldségtermesztés, homoktövis
termesztés, szabadföldi zöldségtermesztés.
A 2011 évre vonatkozó projekt összeállítást 2011. szeptember 26-án és október 5-én elfogadták, így a
mezőgazdasági földútkarbantartás, belvíz elvezetés, illegális hulladéklerakók felszámolása és a téli
közfoglalkoztatás programelemek elindulhattak október végén. A mezőgazdasági projekt elemeket 2011. évben
kellett kidolgozni, hogy a 2012. évben elindulhassanak.
Az elfogadott pályázat adatai:
Összes foglalkoztatott: 150 fő
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Munkaidő: napi 8 óra
Támogatás mértéke: 100%
Megítélt munkabér támogatás: 28 365 352 Ft
Közvetlen költségek (munkaruha, kéziszerszámok, motoros fűkasza, láncfűrészek, szivattyúk, erőgép eszközök):
7 578 125 Ft
Program időtartama: 2011. október 20 – 2011. december 31.
A program megvalósításához 4 fős menedzsmentet hoztunk létre, melynek kialakítására a pályázat nem adott
lehetőséget, ezért a TÁMOP 1.1.2 projekten keresztül a Munkaügyi Központ segítségével megoldást találtunk arra,
hogy bérköltség támogatással 1 évig foglalkoztathassuk a menedzsment tagjait. A támogatás keretében 6 főt tudunk
alkalmazni: 1 fő mezőgazdasági mérnök, 1 fő humánpolitikai adminisztrátor, 4 fő pénzügyi ügyintéző, melynek 2
tagja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. egyéb közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi feladatait látja el.
Elnyert támogatás: 6 156 000 Ft
Saját erő 2011: 63 000 Ft
2012: 3 498 000 Ft
3. Gyomaendrőd Belvízrendezés VIII. ütem
(pályázati azonosító: DAOP-5.2.1/A-2011-0010)
Kondoros gesztorságával benyújtott konzorciumi pályázat, amely támogatásban részesült.
Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut, Kétsoprony településeken.
A projekt keretében a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a
belterületen levő holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és mellékágainak felújítása,
vízszállító képességük javítása.
A főgyűjtő csatornák fejlesztésével biztosítjuk az érintett a település alacsonyan fekvő területeiről a csapadékvizek
folyamatos, akadálytalan levezetését, az elmúlt időszakban történt gyakori belvizek problémáinak, az általuk okozta
károknak csökkenését. Ez a beruházás jelentős külterületi területeket (mezőgazdasági területeket) is érint.
Tervezett összköltség: 102 143 868 Ft;
Támogatás igény: 91 929 481 Ft;
Saját erő: 10 214 387 Ft
4. Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
(pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055)
A pályázatot az Önkormányzat megbízásából a VTK Innosystem Kft nyújtotta be 2011.11.22-én.
A pályázat támogatásáról szóló értesítést 2012. március 12-én vehette kézhez az Önkormányzat.
A beruházás indokoltsága:
- A szennyvíztisztító telep 1982. óta üzemel, felújítása a 1994/95. években történt meg.
- A telep bírságos, azaz a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei időszakonként meghaladják a megengedett
értékeket.
- A telep kapacitása jelenleg 2800 m3/d, de ez a kapacitás nem kihasznált. Az átlagos napi szennyvíz mennyiség
azonban jelentősen kevesebb, megközelítően fele.
- Az alkalmazott technológia elavult, a létesítmények egy része leromlott állapotban vannak.
- A beruházás révén a telep hatékonyságának növekedésével (jobb határértékek), kapacitás csökkentésével a reális
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mennyiségre a telep képes lesz ellátni hosszú távon a település szennyvíztisztítását.
Tervezett összköltség: 842 709 892 Ft;
Támogatás igény: 700 270 467 Ft
Saját erő: 142 439 425 Ft
5. Az EACEA által meghirdetett Town twinning-Citizens’ meeting program keretében testvérvárosi találkozó
megszervezése
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség internetes honlapján (eacea.ec.europa.eu) idén is
pályázati felhívást tett közzé testvérvárosi, „lakossági” találkozók megszervezésére, mely alapján közvetlenül az
Európai Unió Bizottságától lehet támogatást igényelni. A lakossági találkozók fő célja, hogy a városok, és így azok
lakói között támogassák az aktív együttműködést és a baráti viszonyt. A találkozó tervezett időpontja:
2011.december 01. – 04. volt.
A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk, Nagyenyed, Schöneck, Pilzno és Vrútky város küldötteit láttuk volna
vendégül a rendezvényen. A találkozó a 2011. évi XIV. Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna, a Szaloncukor Kupa
keretében került volna megrendezésre.
A pályázat nem nyert.

Folyamatban lévő beruházások
1. Belvízrendezés III. ütem
(pályázati azonosító: DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Belvízrendezés az élhetőbb településekért
Kondoros Nagyközség Önkormányzatának gesztorságával Békés megye 16 településének közös pályázata,
településünk vonatkozásában a projekttel a belvízrendezés III. ütemét valósítjuk meg, amelyben az Endrőd-Középső
és Fűzfás-zugi holtágak tározó kapacitásának, a Hantoskerti holtág tározó kapacitásának helyreállítását végezzük el
iszapkitermeléssel.
Támogatás (85 %): 214 080 754 Ft
Saját erő (15%): 37 779 310 Ft
2. Belvízrendezés VII. ütem
Gyomaendrőd Város Belterületi csapadékvíz elveztetés VII. ütem.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat az 5/2010.(I.28.) ÖM rendelettel kiírt pályázaton támogatást nyert.
A projekt sikeresen megvalósult, a pályázatot lezártuk, a fenntartási dőszak tart.
A beruházás tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése
csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos
utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása. (burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m,
dréncsövezés: 445m, földmedrű: 2520 m)
Összköltség: 91 621 000,- Ft
Támogatás (90%): 82 459 000,- Ft
Önerő (10%): 9 162 000,- Ft
3. Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben
(pályázati azonosító: DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015)
Szarvas Város gesztorságával és a Magyar Közút Kft. együttműködésével 3 település (Szarvas, Gyomaendrőd,
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Hunya) területén valósult meg a közösségi közlekedés feltételeinek megteremtését és javítását szolgáló komplex
beruházás. A beruházással Szarvason 51 db, Gyomaendrődön 17 db, Hunyán 2 db autóbusz megállóhely építése,
felújítása, illetve az ott található forgalmi és utas kiszolgáló létesítmények egységes és teljes fejlesztése valósult
meg. Különös tekintettel az intermodális csomópontokra, melyek biztosítják a különböző közlekedési módok (helyi-,
helyközi-, távolsági autóbusz-közlekedés, vasúti közlekedés, kerékpáros közlekedés) közötti kapcsolatot, a
váltás/átszállás lehetőségét.
A műszaki átadás megtörtént, az elszámolás folyamatban van.
Összes költség: 181 741 500 Ft
Megítélt támogatás összesen: 163 567 350 Ft
- Szarvas: 103 209 180 Ft
- Gyomaendrőd: 24 313 903 Ft
- Hunya: 1 860 592 Ft
- Magyar Közút Kft.: 34 183 675 Ft
Saját erő összesen: 18 174 150 Ft
- Szarvas: 11 685 148 Ft
- Gyomaendrőd: 5 809 475 Ft
- Hunya: 679 527 Ft

Az Önkormányzat intézményei álatal 2011-ben benyújtott pályázatokról statisztikai adatokat kértünk be, melyek
összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:
Sorszám Intézmény neve

Benyújtott
pályázatok (db)

Nyert/Folyamatban
van/Nem nyert

Elnyert támogatás
összesen (Ft)

1.

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0/0/0

0

2.

Közművelődési-Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény

1

1/0/0

250 000

3.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon

12

6/3/3

4 399 919

4.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

3

0/2/1

0

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0/0/0

0

6.

Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

0

0/0/0

0

7

Térségi Szociális Gondozási Központ

3

0/3/0

0

8

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

13

4/3/6

950 000

9.

Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

0

0/0/0

0

A Kistérségi Iroda által 2011. évben végzett további feladatok:
- Közreműködés, kapcsolattartás: Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése,
valamint hiánypótlása az ÁROP program keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztését
érintő pályázathoz kapcsolódóan. A pályázat Záró elszámolását elfogadták, a támogatás kifizetésre került.
- Közreműködés, kapcsolattartás: beruházás megvalósítása, Időközi Kifizetési Kérelem, Záró Kifizetési Kérelem,
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, nyilvánosság biztosítása a TIOP program keretében megvalósuló,
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az Oktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztését érintő pályázatokhoz kapcsolódóan. A projektet
lezártuk, a fenntartási időszak tart.
- Közreműködés, kapcsolattartás: Időközi Kifizetési Kérelmek hiánypótlása, változás bejelentések elkészítése,
nyilvánosság biztosítása, Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása, valamint
hiánypótlása a DAOP program keretében megvalósuló, a Városi örökség megőrzését és korszerűsítését érintő
pályázathoz kapcsolódóan. A projekt záró elszámolása elfogadásra került. A projektet lezáértuk, a fenntartási
időszak tart.
- Közreműködés, kapcsolattartás: Időközi Kifizetési Kérelmek hiánypótlása, változás bejelentések elkészítése,
nyilvánosság biztosítása, Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása, valamint
hiánypótlása a DAOP program keretében megvalósuló "Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön a
közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége érdekében" című pályázathoz kapcsolódóan. A projektet
lezártuk, a fenntartási időszak tart.
- A Körös Kajak Sportegyesület csónakházának infrastrukturális fejlesztését, felújítását célzó pályázat: A pályázat az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti kiírásra
került benyújtásra, azonban a pályázat nem nyert.
A LEADER program keretében került meghirdetésre egy újabb pályázati lehetőség, melyre a Körös kajak
Sportegyesület az Önkormányzattal közreműködésével benyújtotta a pályázatot. Az igényelt támogatás bruttó 7
000 000 Ft. A pályázat elbírálása folyamatban van.
- Közreműködés, kapcsolattartás az MVH-val, a folyamatban lévő IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan. A pályázat
keretében Öregszőlőben a 3. számú Idősek Klubja épületének bővítéseként létrejött Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér építési munkái elkészültek, a használatba vételhez, működtetéshez szükséges bútorzat, informatikai
és műszaki eszközök beszerzése folyamatban van.
- Segítséget nyújtunk az önkormányzat intézményei által benyújtandó pályázatok esetében.
- Valamennyi uniós projektünk működtetés alatti éves után követési jelentését megküldtük az érintett közreműködő
szervezetek felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és a döntését határozat
formájában hozza meg.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő -testületnek a 2011. évben benyújtott
és folyamatban lévő pályázatokról, illetve a Kistérségi iroda 2011. évben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évben benyújtott
és folymatban lévő pályázatokról, illetve a Kistérségi iroda 2011. évben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról,
illetve a Kistérségi iroda 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
94

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Társulás keretében hulladékgazdálkodással és belvízvédekezéssel kapcsolatos
pályázatokról beszámoló
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációját és a település
hulladékgazdálkodásának fejlesztését pályázat útján szeretné megvalósítani, illetve Gyomaendrőd település
belvízrendezése kapcsán 3 projekt aktív jelenleg.
Belvíz VII. ütem
A VII. ütem megvalósulásának 2011. év végi ünnepélyes átadását követően, a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőséghez benyújtottuk a Vízjogi üzemeltetési engedély kérelmünket 2012. január
elején. A felügyelőség hiánypótlást írt elő, melynek teljesítése megtörtént. Azóta egy újabb hiánypótlást kaptunk a
Felügyelőségtől, hogy az ügyben érintett telektulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata nem terjed ki tartalmilag az
üzemeltetéshez való hozzájárulásra. Amennyiben megkapjuk a tulajdonosok nyilatkozatát, az engedélyt megadja a
Felügyelet.
Belvíz VIII. ütem
A gyomaendrődi belvízrendezés VIII. ütemével kapcsolatban pályázatot nyújtott be Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Kamut, Kétsoprony és Kondoros településekkel Konzorciumban Belvíz-védelmi Önkormányzati
Konzorcium néven, a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” c. projektre 2011-ben. A projekt támogatást nyert 370.114.100,- Ft összköltséggel,
333.102.690,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással. Ezen feltételeket, a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás és a Támogatási Szerződés megkötését a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta a 2012. február 23.-i
ülésen, a 105/2012. (II.23.) Gye. Kt., 104/2012. (II.23.) Gye. Kt. és a 103/2012. (II.23.) Gye. Kt. sz. határozattal. A
Támogatási Szerződés megkötésének határideje 2012. március 21.-e. A megkötés feltételeként minden
önkormányzatnak meg kell szerezni a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőségtől az
adott tervekre vonatkozóan a Vízjogi létesítési engedélyt. A Határozatot Gyomaendrőd Város Önkormányzata
megkapta a Felügyelőségtől, melynek jogerőssé kell válnia a Támogatási Szerződés megkötéséig.
Belvíz III. ütem
Projekt rövid bemutatása:
A projekt keretében igényelt támogatás a megye jelenleg legkritikusabb helyzetű 16 települése öblözeti fő- és gyűjtő
csatornáinak befogadóig történő elvezetését, szükség esetén szivattyús beemelését teszi lehetővé. A projekt
egyedisége és újszerűsége abban áll, hogy Európai Uniós szemléletű részvízgyűjtőnyi területek léptékében
gondolkodva, összesen mintegy 12 belvízvédelmi öblözetben, egymással befogadói kapcsolatban álló
belvízrendszerekben, 16 település jut megfelelő vízrendezési művekhez.
A projektben résztvevő települések:
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Békés Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzat
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Geszt Község Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Okány Község Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
Támogatási Szerződés I. számú módosítása szerinti támogatási összeg:
elszámolható költség: 2.080.607.128.- Ft
támogatási összeg: 1.768.516.059.- Ft
támogatási arány:
85 %
Megtörtént események:
A projekt megvalósítását a Békés Megyei Önkormányzat kezdte meg 2009-ben. Tekintettel arra, hogy a
Kedvezményezett nem lehet olyan szerv, amely nem vesz részt a projekt megvalósításában, a projekt gesztora
Kondoros Nagyközség Önkormányzata lett.
2010. július 30.-án a műszaki ellenőrzés, projekt kommunikáció, projekt menedzsment, könyvvizsgálat és a
kivitelezés ajánlattételi felhívása feladásra került a közbeszerzési értesítőben. A Szerkesztő Bizottság a már
minőségbiztosított dokumentációkat több alkalommal hiánypótoltatta, így a Közreműködő Szervezettől kapott 2010.
augusztus 1.-i határidőt nem tudtuk tartani, mely szerint a projekt megkezdését lehetővé tevő közbeszerzések
megindításáról gondoskodnia kellett a kedvezményezettnek.
A Kedvezményezett 2011. január 21.-én befejezési határidő módosítási kérelmet küldött a Közreműködő
szervezetnek.
Ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőrzés, projekt kommunikáció, projekt bonyolító, könyvvizsgálat, és a kivitelezés
ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Törvény változásai miatt átdolgozásra kerültek. Első körben a projekt
menedzsment, a műszaki ellenőr, a projekt kommunikáció, és a könyvvizsgálat tárgyú eljárások kerültek
bonyolításra egyszerű hirdetmény nélküli közbeszerzés formájában. A konzorcium közbeszerzési bizottsága és a
konzorcium 2011. március 2.-án tartotta ülését melynek témája a négy eljárás ajánlattételi felhívásának
véleményezése és elfogadása volt. Az átdolgozott közbeszerzési tervnek megfelelően, 2011. március 16.-án
megküldésre kerültek az ajánlattételi felhívások a Konzorcium által elfogadott ajánlattevők részére.
Időközben közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek és szerződést kötöttek a Konzorcium vezetőjével a projekt
menedzsmentet, a műszaki ellenőri feladatokat, a projekt kommunikációt, és a könyvvizsgálatot ellátó partnerek.
A közbeszerzési szakértő a Kedvezményezettel és a projekt menedzsmenttel a kivitelezés közbeszerzési
eljárásának meggyorsításának lehetséges módját igyekezett kidolgozni. Erre a két szakaszból álló keretmegállapodásos eljárás nyújt lehetőséget, hiszen annak első szakasza alatt pótolhatóak, illetve javíthatóak a
szükséges dokumentumok, valamint elkészülhetnek a kiviteli tervek, melyek alapján a végleges műszaki tartalom a
közbeszerzés második eljárási részéhez összeállítható. A keret-megállapodásos közbeszerzési eljárást a
Konzorcium elfogadta, valamint megállapodtak abban, hogy minden tagnak el kell készíttetni a kiviteli terveket 2011.
augusztus 31.-ig.
Az ajánlatok felbontásának határideje 2011. október 05. volt, a bontásra két cég ajánlata érkezett meg, az egyik
mind a 4 részre, a másik egy részre adott ajánlatot. Az ajánlatok hiánypótlási határideje 2011.10.20. volt.
A közbeszerzési szakértő bírálata alapján a kivitelező beszerzésére irányuló eljárás 1., 2. és 4. részre érvényes
ajánlat érkezett, azonban a 3. rész esetében mindkét ajánlattevő ajánlata érvénytelen, így ez az eljárás rész
eredmény nélkül zárult. Az eredményhirdetés 2011. december 02.-án konzorciumi ülés keretében került
megtartásra. Az eredményes három rész tekintetében a keret-megállapodás december 27. került aláírásra.
Feltételezve, hogy az adott egységárak a mennyiségekkel történő felszorzása várhatóan magasabb költséget fog
mutatni, mint amennyi rendelkezésünkre áll a projekt költségvetésében – a projektmenedzsment nyilatkozatot kért
be a településektől a vállalt önerő meglétét illetően, valamint a Közreműködő Szervezettel egyeztetést
kezdeményezett további forrás lehívásának lehetőségéről. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2011. december 22.-ei
tájékoztatása alapján a közös ajánlattevők a KÖZGÉP Zrt. vezetésével jogorvoslati eljárást indítottak a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 3. (eredménytelen) része kapcsán, mely január 12.-ével elutasításra került.
A 2012. február 15-én megtartott konzorciumi ülésen a Konzorcium elfogadta a közbeszerzési dokumentációt, és ezt
kötelező minőségbiztosítás folyamata kezdődik el.
A kivitelezés aktuális állása:
A kivitelezés még nem kezdődött el, a kivitelező kiválasztása után TSZ módosítás benyújtása szükséges.
A projekt Gyomaendrődre vonatkozó bemutatása:
Költségek
A projekt bruttó költsége:

251.862.064 Ft
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Saját forrás:
Támogatás mértéke:

37.779.310 Ft
85 %

A projekt műszaki tartalma:
A Hantoskerti holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág tározó kapacitásának helyreállítása iszapkotrással.
Hulladéklerakó szeméttelep rekultivációja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 8 másik település önkormányzatával együtt konzorciumban, Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven pályázatot nyújtott be a KEOP-2.3.0/2F/092010-0013 azonosítószámú „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” című projektre 2010ben.
A projektben résztvevő települések önkormányzatai:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
A projekt összköltsége 1.383.624.207,- Ft, megvalósítását az Európai Unió a kohéziós alap társfinanszírozásával
100%-ban támogatja.
A projekt célja, hogy a szabálytalanul lerakott hulladékok környezeti elemekre gyakorolt káros hatásainak
megszüntetésén túl, a szemétlerakó telepek környezeti állapotának javítása, az eredeti állapotot megközelítő
műszaki feltételek kialakítása megtörténjen.
A Támogatási Szerződés megkötése 2011. április 27-én megtörtént. A projekt ezt követő időszakában a
beszerzés/közbeszerzés alapján kiválasztásra került a projektmenedzser, a projekt Hivatalos Közbeszerzési
Tanácsadója, a PR, a Tájékoztatási feladatok ellátását végző vállalkozás, a könyvvizsgáló, valamint a beruházás
FIDIC mérnöke.
2011 decemberében eldőlt egyszerű közbeszerzési eljárás során az is, hogy a Projekt Megvalósító Szervezet (PIU)
feladatait ki fogja ellátni. A legkedvezőbb ajánlatot az Advocata Kft. adta. A projekttel kapcsolatos építési beruházás
kivitelezési feladatainak ellátására 2 részajánlati körre bontottan megindított, nyílt közbeszerzési eljárást követően
hozott döntést a HRT, melynek nyertes ajánlattevője a Duna Aszfalt Kft. és a GEOHIDROTERV Kft. közösen (Körösszög DG Konzorcium). A kiválasztott kivitelező céggel 2012. január végén megtörtént a szerződéskötés, ezután a
munkavégzéshez szükséges terület is átadásra került. A beruházás hamarosan elkezdődik, melyet 2013. március
31-ig kell befejeznie a konzorciumnak.
A projekt honlapja is elkészült ez idő alatt, mely a következő webcímen érhető el:
www.korosvolgyihrt.hu
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5 másik település önkormányzatával együtt konzorciumban, Körös-szögi
Kistérségi Többcélú Társulása néven pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1 azonosítószámú „A Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című projektre 2008-ban. A Társulás 12.806.667,- Ft
támogatást nyert az első fordulóban, az előkészítő munkák nettó 15.066.667,- Ft költségeihez. A Támogatási
Szerződés 2008. augusztusában aláírásra került. A projekt 2010. május 26-án lezárult.
A Társulás pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.1.1-2008-2009 azonosítószámú „A Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című projekt kivitelezésére, azaz 2. fordulójára
2010. februárjában, mely elutasításra került formai okok miatt. A Társulás újra be kívánja nyújtani a pályázatot 2012.
évben.
A Tisztelt Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i ülésén döntött arról, hogy a Társulással közösen a pályázatot
benyújtja, és a fejlesztés 22.150.451,- Ft összegű önerejét a költségvetési rendeletében biztosítja, valamint a
beruházás 26.994.711,- Ft ÁFÁ-ját megelőlegezi, a költségvetési rendeletébe beépíti. 2011. október 24-től a
projektben résztvevő települések száma 5-re csökkent, mivel Hunya Község Önkormányzata nem kíván tovább részt
venni a pályázatban.
A projektben résztvevő települések önkormányzatai:
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Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
A pályázat előkészítésével és megírásával az Advocata Kft.-t bízta meg a Társulás. Jelenleg még a pályázat
előkészítése zajlik.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Tisztelt Képvieslő-testületnek a belvízvédekezéssel, a hulladék lerakó telep
rekultivációjával, valamint a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésével
kapcsolatos pályázatokról szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a belvízvédekezéssel, a hulladék lerakó telep rekultivációjával,
valamint a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésével kapcsolatos pályázatokról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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35. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi 2012. évi Start munkaprogramról
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Városának a 2011-es évben lehetősége nyílt pályázni a start munkaprogram mellett egy szociális
földprogramra is, azonban csak a start munkaprogram nyert pályázatot, a mezőgazdasági programot elutasította a
Belügyminisztérium. Így év végén, amikor a 2012-es évre is megtervezésre került a start munkaprogram a korábbi
elemei (belvíz-elvezetés, illegális hulladéklerakók felszámolása, téli-közmunka és mezőgazdasági földút
karbantartás) mellett, a szociális földprogram, mint mezőgazdasági programelem is újradolgozásra került.
A novemberi egyeztetésen a belügyminisztériumi közfoglalkoztatási államtitkárság munkatársa a városunk
pályázatának teljes egészét javasolta megvalósítani a belügyminiszter felé.
Február 1.-vel elindult Gyomaendrőd város 2012. évi Start munkaprogramja 157 fővel. Lényegében a tavaly elindított
programelemek újraindítására kapott lehetőséget az Önkormányzatunk, annyi változással, hogy most több
brigádvezetőt volt lehetőség bevonni a feladatok szervezésébe. Tehát az önkormányzati tulajdonban és kezelésben
lévő bel- és külterületi csatornák karbantartásában 51 fő, az illegális hulladéklerakók felszámolásában 11 fő, 50 fő a
téli közfoglalkoztatásban és 45 fő állhatott munkába a mezőgazdasági földút karbantartási projekt keretében. A
mintaprogram 107 főnek 11 hónapon, 50 főnek pedig 6 hónapon keresztül biztosít napi 8 órában munkalehetőséget.
A téli közfoglalkozatási programelemben belüli biotégla gyártást eddig technikai problémák és a túl alacsony napi
hőmérséklet miatt nem lehetett elindítani. Mivel veszélyes gépről van szó, március 12.-én a Munkaügyi
Főfelügyelőség szakembere felülvizsgálja a gépeket és elvégzi az üzembe helyezését.
Ezen programelemek működtetéséhez összesen 161 628 402 Ft támogatást kap a város Önkormányzata, ebből a
bérek és járulékok 124 331 532 Ft és közvetlen költségek 37 296 870 Ft tesznek ki.
Gyomaendrőd Város a mezőgazdasági programjában négy programelemet kíván megvalósítani: fóliás
zöldségtermesztés, szántóföldi növénytermesztés, homoktövis termesztés és extenzív állattartás.
Szántóföldi növénytermesztés
A közfoglalkoztatási mintaprogrammal célunk olyan munkahelyek teremtése, ahol értékeket teremtenek az ott
dolgozók. Gyomaendrőd önkormányzatának tulajdonában lévő 22,5ha igen jó minőségű (átl. 45AK) földön
szeretnénk megtermelni az abraktakarmányt az extenzív állattartás számára.Nagyobb munkaerő igényű növényeket,
kapás kultúrákat tervezünk: 10ha kukorica, 7ha olajtök. Fennmaradó területen pedig vetésfogást alkalmazva a
fenntarthatóság, talajtermékenység, harmonikusabb talajhasználat miatt kalászos takarmányt (zab: 3ha, árpa: 2ha)
is állítanánk elő. Fél hektáron pedig gyakorlatszerzés szempontjából babot és zöldborsót lehetne termelni, amit a
későbbiekben igény szerint bővítve nagyobb piacra is pályázhatnánk.A fennmaradó takarmányt vagy értékesítve,
vagy elcserélve további takarmányokhoz juthatunk. A szántóföldi gyommentesítést a munkások oldanák meg, ami a
munkához való szoktatás fontos egysége.A mintaprogramokat a Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel közösen
kívánjuk megvalósítani. Az oktatási intézmény biztosítani tudja a szakmai tapasztalatot, valamint a program
befejezése után, a nyomon követés során is aktívan közreműködhetne.A márciusi talaj előkészítés, műtrágyázás
után árpa, zab és borsóvetés, majd kukorica, bab és az olajtök elvetése következik. Ezt követően főként a kézi
növényvédelem kap szerepet, de a kalászosoknál szükség lesz gépi növényvédelemre is.Várható hozam: olajtök
7,5ha~1,6-2 t mag, kukorica 10ha~65 t, árpa 2,5ha~9 t, zab 2,5ha~7 t.Olajtök; a roppantást, mosást, szárítás helyi
vállalkozónál bérbe, előre leszerződés útján eladásra kerül, a befolyó összeget visszaforgatnánk a programba.
Fóliás zöldségtermesztés, savanyítás
A Gyomaendrőd város közigazgatási területe 30.000 ha, melynek legnagyobb része mezőgazdasági terület,
hasznosítása magánvállalkozói szerkezetben történik. Jellemzően őszi búza, repce, napraforgó, valamint
kukoricatermesztés folyik a környéken. A zöldségtermesztésnek régebben nagy hagyományai voltak, mind
szabadföldi, mind fóliasátras formában. Ezt a tradíciót szeretnénk újjáéleszteni a közfoglalkoztatási mintaprogram
keretében.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő gyakorló kertben 4 db egyenként 50m2-es fűtetlen fóliát vásárolnánk,
amelyekből először csak egyet állítanánk fel, mivel az első évet az oktatásra és gyakorlatszerzésre szánnánk, majd
a szezon lejártakor a maradék fóliasátrakat is felállítanánk előkészülve a következő évre. Elsősorban a fólia alatt
paradicsomot és paprikát termelnének az ott dolgozók. A palántákat szociális segélyként a rászorulóknak lehetne
adni, akik otthon nevelnék tovább a zöldségeket saját felhasználásra, egy részét pedig késztermékig lehetne
nevelni. A rászorulókhoz kihelyezett növényekhez továbbiakban szakmai tanácsot lehet adni, hogy sikeres legyen a
végtermék előállítása. A paprika-paradicsom szezon után rendszeres uborka termesztése következne, amit a helyi
iskola konyhájában berendezett savanyító üzembe lehetne feldolgozni, majd a közkonyhákon felszolgálni és
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értékesíteni, valamint szociális segélyként rászorulóknak adni. A gyakorlókertben még káposztát és gyöngyhagymát
is tervezünk termelni, amit szintén savanyítani szándékozunk, ezen felül még a homoktövis sorközeiben megtermelt
kaprot használnánk fűszerezésül. A savanyítás helyszínéül a gyakorlókert szomszédságában lévő Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola használaton kívül lévő konyháját használnánk.
Extenzív állattartás
Extenzív állattartás keretén belül az önkormányzat tulajdonát képező 1 ha-s külterületi ingatlanon (régi juhnyári
szállás) 150 db gyimesi racka („curkán”) jerke kerülne megvásárlásra. A juh élelmiszerpiaci lebecsülése az évek
során egyre fokozódott. A vásárló a nagy multinacionális áruházláncok hűtőjében 4-6000 Ft-os árfekvésben látja
viszont azt a birkahúst, amely valaha nem volt sokkal rangosabb a csirkénél, mondhatnánk: a magyar ember
húsfogyasztásában teljesen hétköznapi gyakorlat volt. Ma már újra kell éleszteni az igényt, mert tudatosan tönkre
tették. A méregdrága és annál faggyúsabb, a világ túlsó feléről ideérkező birka biztosan nem lesz megfelelő,
bárhogyan is erőltetik. Ha másért nem, akkor az ára miatt. A gyimesi racka nagyon igénytelen fajta. Jó húsformákat
mutat, húsa ízletes. Rendszeresen fejik, tejtermelése jó, ezt a jövőben szeretnénk kihasználni, mégpedig a
Gyomaendrődi sajtgyártást lehet újraindítani. Ehhez megfelelő szakértelemmel és múlttal rendelkező emberek
vannak a városban. Gyapja nem olyan durva, mint a magyar rackáé, finomabb pehelyszálakkal kevert, színe szinte
teljesen fehér, amit népművészeti céllal lehet feldolgozni. A programban 200db tojótyúkot mélyalmos tartásban
nevelnénk, az általuk termelt tojást pedig a közétkeztetési konyha venné fel. Az állatok elhelyezésére szolgáló terület
bekerített a Hármas-Körös mentett oldalán a gáttól 50 méterre van. A Vízügyi Igazgatóság szerződésben biztosítja
az állatok legeltetésére szolgáló gátszakaszt, illetve a téli takarmányozáshoz szükséges szénamennyiséget
kaszálással és bálázással valósítanánk meg. A szemes terményt, az alomszalmát valamint az etetésre szánt szénát
magunknak kívánjuk megtermelni. A programban résztvevők napi tevékenysége az állatállomány gondozása,
etetése, legeltetése, és őrzése, épületek karbantartása, felújítása, később építése (vályogtégla program). A szálas
takarmánynak a betakarítása és tárolása szintén a dolgozók feladata. A képződött termékek a közétkeztetésben
kerülnek felhasználásra. A program folytatásaként szükséges állat selejtezéseket, és állománypótlásokat a
szaporulatból el lehet végezni, illetve a tojótyúk esetében az állományt vásárlás útján kell pótolni. Az év elején az
állattartásra alkalmassá kell tenni a területen található juhhodályt, a tojótyúkok részére a tájba illő archaikus
tyúkólakat kell készíteni. A felhasznált építőanyag tégla, nád, szalma, széna, fa, fűrészáru, és beton. Felújításra
szorul a dolgozók számára biztosított szociális épület, ahol elsősorban karbantartási munkákat kell végezni (festés,
üvegezés).
Homoktövis
Gyomaendrőd külterületén, a Bónom-zug alacsony aranykorona értékű száraz talajára ültetjük 0,7 ha területen a
homoktövis cserjéket. A homoktövis magas vitamin és ásványi anyag tartalmú bogyós gyümölcs, amiből ivólé,
dzsem készíthető, Magyarországon őshonos, védett növény. Jelenleg a piacon keresett termék 3000-3500 Ft/kg a
felvásárlási ára. Beállt ültetvényen éves termés 8400-9800kg. A telepítés, gondozás, szedés is kézimunka igényes.
Az első évben a gyommentesítés, később a metszés majd termőre fordulás után a szedés igényel nagyszámú
élőmunkát. A 2 éves dugványokat közforgalomban lévő államilag ellenőrzött csemetekertből vásároljuk, melynek
beszerzési ára 1600 Ft/tő. Várható termőre fordulás az ültetéstől számított 2. évben várható, a maximális hozamot
pedig 4-5éves korban hozza. Mivel kétlaki növény ezért telepítés során 10 nőivarú növényre 1 hímivarú növény kell.
A program a talaj-előkészítéssel majd a telepítéssel kezdődne, majd folyamatos gyommentesítést kell végeznünk a
területen. Igény esetén a tövek belocsolása is feladat, amihez a szükséges vízszállító tartály beszerzése szintén a
program részét képezi.
A terület folyamatos hasznosítása végett a homoktövis sorközeiben egyéb növénykultúrát létesítünk: kapor. A kaprot
a fóliás zöldségtermesztésben megtermelt uborkával savanyítva szeretnénk elkészíteni.
A mintaprogramban 65 fő vesz részt összesen közülük hatvanan egy mezőgazdasági képzésben is részt vesznek,
amit országosan a Türr István Képző és Kutató Intézet szervez. A képzés során háztáji állattartási,
növénytermesztési és tartósítási ismeretekre tehetnek szert a dolgozók. A program tehát elméleti és gyakorlati
oktatást kínál, emellett az értékteremtő foglalkoztatás végső célja, hogy később ezekből a folyamatokból egy
önfenntartó szociális szövetkezet alakuljon.

Döntési javaslat
"2012. évi Start közmunkaprogram"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi Start munkaprogramról szóló beszámolót elfogadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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36. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a 2011. évi Környezetvédelmi Alap hiánypótlásairól
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Sóczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, valamint a Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület beszámolóját a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2012. február 13.-ai
ülésén nem fogadta el, mert a támogatási szerződésekben a 2011. évre vonatkozó " vizek védelme" pályázati cél
alatt a Bizottság a haltelepítést, mint támogatható tevékenységet nem jelölte meg. A Városfenntartó
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke levélben arra szólította fel a két érintett egyesületet, hogy
legkésőbb 2012. február 21.-ig történjen meg a támogatás, szerződésnek megfelelő felhasználásának igazolása.
A korábban benyújtott beszámolók alapján a Sóczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 215.720- Ft-tal, a
Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 243.600-Ft-tal nem számolt el.
Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)
Pályázati célok és értékek
(Ft)
f) vizek védelme
2.035.000
Összesen: 2.035.000

407.710.-

Ténylegesen
felhasznált (Ft)
828.409.
828.409

Igényelt támogatás:
Önerő:
Összesen:

1.505.000
530.000
2.035.000

Elnyert támogatás:
Önerő (20%):
Elszámolandó:

650.000
162.000
812.000

Az egyesület határidőre hiánypótlási kötelezettségének eleget tett és benyújtotta a 231.629.-Ft összegről szóló
számlákat. A Bizottság megállapította a G1028326, G0945429, G1028327, G0945430, G0945431, G0945432,
G0945433, G0945434, G0945435, G0945436, E0579425 számú számlákról, hogy azok kiküldetésre vonatkoznak,
így nem kapcsolódnak a támogatási szerződésben szereplő vizek védelme ( ökológiai vízpótlás, algásodás elleni
kémiai védekezés anyagköltsége és az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzés) pályázati célhoz.
Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege: (Ft)
Pályázati célok és értékek (Ft)
f.) vizek védelme
3.000.000
Összesen: 3.000.000
Igényelt támogatás:

856.440.-

Ténylegesen
felhasznált (Ft)
387.759.387.759.2.400.000
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Önerő:
Ősszesen:
Elnyert támogatás
Önerő
Elszámolandó:

600.000
3.000.000
358.000
71.600
429.600

Az egyesület határidőre hiánypótlási kötelezettségének eleget tett és eszközök beszerzéséről nyújtott be számlát
201.759.-Ft összegben (horgászcsónak adásvétele tárgyában 2011. december 10. napján kötött szerződés
(vételár:195.000.-Ft), 1650.- Ft összegben drótháló beszerzés, 5.109.- Ft összegben vágókorongok és elektróda
beszerzés). A Bizottság megállapította, hogy a fent szereplő eszközök beszerzése nem kapcsolódik a támogatási
szerződésben szereplő vizek védelme (ökológiai vízpótlás, algásodás elleni kémiai védekezés anyagköltsége és az
ezzel kapcsolatos eszközbeszerzés) pályázati célhoz.
A fent leírtak alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesületet (5600. Békéscsaba, Kőris u.
3. I/2.) 114.489.-Ft, azaz száztizennégyezer-négyszáznyolcvankilenc forint támogatási összeg visszafizetésére, a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesületet (5502. Gyomaendrőd, Fő út 106.) pedig 243.600.-Ft,
azaz kétszáznegyvenháromezer-hatszáz forint támogatási összeg visszafizetésére kötelezte.

Döntési javaslat
"A 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására benyújtott hiánypótlások "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület, a Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2011. évi Környezetvédelmi
Alapból elnyert támogatás hiánypótlási felszólításra benyújtott beszámolókkal kapcsolatban hozott döntéseit
elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Dávid-Ker Plusz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról
szóló beszámolójának elfogadásáról és helyszíni ellenőrzéséről
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2012. februári ülésén tárgyalta, a Vállalkozásfejlesztési Alapból támogatást elnyert
vállalkozások, 2011. évről szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását. A Dávid-Ker Plusz Kft. esetében a
Bizottság úgy dönött, hogy a támogatási cél megvalósulását helyszíni szemle során kívánja leellenőrizni március
hónapban.
A Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere 11. sz. alatti vállalkozás 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. A
támogatásból 2 általuk üzemeltetett bolt tetőszerkezetének beázásmentes kialakítását, felújítását, 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. beszámolója boltonként tartalmazta az elvégzett munka leírását és értékét, valamint a beszerzett eszközök
értékét. Benyújtásra került továbbá a foglalkoztatottak létszámáról szóló bevallások másolata.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a helyszíni szemlét 2012. március 2-án
megtartotta, mely során négy, a kft. által üzemeltetett bolt került megtekintésre. A Bizottság megállapította, hogy a
beszámolóban felsorolt munkák elvégzésre, a megjelölt eszközök beszerzésre kerültek, a vállalt munkaerő létszám
foglalkoztatása megtörtént. A pályázó eddig eleget tett a pályázati követelményeknek.
A helyszíni szemle jegyzőkönyvét, a kft. beszámolóját, a bevallások másolatait az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.

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

A Bizottság a helyszíni szemle tapasztalatait is figyelembe véve elfogadta a
Dávid-Ker Plusz Kft., 2011. évre szóló szakmai beszámolóját, a
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatás felhasználásáról. Javasolja a
T. Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Dávid-Ker Plusz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
és helyszíni ellenőrzéséről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját a Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere 11. sz. alatti
vállalkozás, Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásának felhasználásáról és helyszíni szemléjéről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Varga Lajos Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújítására pályázat
benyújtása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.
Várfi András s.k.
polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Tv. 5. melléklet 13. pontjában
meghatározásra került az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatának összege. Az
előirányzatból az önkormányzatok pályázat útján részesülhetnek. A pályázat részletes feltételeiről megjelent az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet (továbbiakban: R.).
A R. szerint „vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan
vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A
már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására
átcsoportosítani nem lehet.”
A Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével történt egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 5 fő
4 hónap napi 6 órás közfoglalkoztatott alkalmazását tudja önkormányzatunk részére biztosítani, így a fenti feltételt
teljesíteni tudja önkormányzatunk.
A támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a, az eszközbeszerzésre igényelt
támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.
A pályázat az alábbi három fejlesztési csoportba nyújtható be:
1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, ide
tartozik a kötelező feladatként bölcsődei ellátást, óvodai nevelést, szociális étkeztetést és családsegítést végző
intézmények felújítása, fejlesztése.
2. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
Az előkészítés során arra a megállapításra jutottunk, hogy a pályázatot a Varga Lajos Sportcsarnok felújítására
lenne célszerű benyújtani. A pályázat lehetőséget ad azoknak a felújítási munkálatoknak az elvégzésére, melyek a
csarnok esetében további műszaki állagromlás nélkül tovább nem odázhatók el.
Az intézményi társulás fenntartásában működő intézmények bölcsődei feladatot nem látnak el, óvodai nevelést a
Szabadság úti Óvoda végez, azonban az oktatási szektor átalakítása során alternatívaként fogalmazódott meg az
intézmény integrálása a Csemetekert Óvodához. A családsegítési feladatokat ellátó Térségi Humánsegítő Szolgálat
is átszervezés alatt áll az oktatási szektor változása miatt. A szociális étkeztetés a Térségi Szociális Gondozási
Központban zajlik, azonban az étkeztetésen belül csak kis százalékot tesz ki, ezért a pályázat során arányosítani
kell, így a támogatási összeg is jelentősen csökken.
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések körében felmerült a Szabadság tér térfigyelő kamerákkal történő
felszerelése, azonban mindkét fejlesztésre az 5 %-os közfoglalkoztatást nem tudja az Önkormányzat teljesíteni.
A pályázat megvalósítása során a következő munkálatokat szeretnénk elvégezni a Sportcsarnokban:
- Homlokzati hőszigetelés: üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő
lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba,
- álmennyezet javítása: meglévő fólia burkolat eltávolítása, felületképzés festéssel, mázolással
Kmetykó János városi főépítész elkészítette a munkálatok elvégzésének költségbecslését, melyet részletesen az
előterjesztés melléklete tartalmaz.
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Költségvetés főösszesítő (Ft)
Megnevezés
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára

27,00%

Anyagköltség
6 581 182
6 581 182
15 679 293
4 233 409
19 912 702

Díjköltség
9 098 111
9 098 111

A fejlesztésre igénybe vehető, pályázható összeg (Ft):
Bruttó költség:
19.912.702
Támogatás mértéke (80 %):
15.930.162
Önkormányzati saját erő
20 %
3.982.540
Közfoglalkoztatási bér és járulék költségének saját erős
része*
246.000
Összesen önkormányzati saját erő
4.228.540
* A közfoglalkoztatási bér és járulék költségéhez 70 %-os támogatás vehető igénybe, ezért 30 % saját erővel
számoltunk.
Az önkormányzati saját erő biztosítása a 2012. évben ingatlan értékesítésből származó bevétel.
A pályázat benyújtásának határideje 2012. április 2., ezért szükséges az előterjesztés soron kívüli napirendre
tűzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a pályázat benyújtásáról
dönteni.

Döntési javaslat
"Varga Lajos Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújítására pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván pályázatot benyújtani a 4/2012.
(III.1.) BM rendeletben meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 04. 02.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
B) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal pályázatot nyújt be a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghatározott önkormányzati
110

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére.
Az önkormányzati saját erő biztosítása a 2012. évben ingatlan értékesítésből származó bevétel. A
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a kiadás és bevétel kerüljön beépítésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 04. 02.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

KEOP Gye szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatási szerződés mellékletei
Mile Erika
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.
Várfi András s. k.
polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. március 12-i értesítése alapján az Önkormányzat a Szennyvízelvezetés és
tisztítás konstrukcióra benyújtott „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-1-2-0/0911-0055 azonosító számú önkormányzati projekt kapcsán 700 270 465 Ft. támogatást nyert. (2012 – 2015 közötti
időszakra összesen)
A Képviselő-testület korábbi ülésein határozott a beruházás megvalósításáról, a pályázat benyújtásáról, a saját erő
biztosításáról és évenkénti összegeiről a költségvetési rendeletben, illetve nyertes pályázat esetén a saját forrás
50%-os támogatására igény benyújtásáról az EU Önerő Alaphoz a Magyar Államkincstáron keresztül.
2012-ben a pályázati kiírás kibővült, bizonyos részei törlésre kerültek, feltételei, benyújtási módja szigorodtak, így a
pályázat azonosító száma és megnevezése idő közben a benyújtott határozatokban és rendeletben foglaltaktól eltér,
minden más adatuk (számszaki) azonban változatlanul marad.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a határozatokban konkrétan szerepeljen
- a projekt címe a pályázati anyagban megjelölttel összhangban,
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe,
- a pályázati konstrukció száma
- a projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslés) megegyezően,
- a projekt saját erő összege a pályázattal megegyezően.
A támogatási szerződés megkötésének határideje 2012. április 12.
A benyújtott határozat az alábbi volt:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és
tisztítás tárgyú pályázatra a szennyvíz tisztító telep felújítása megvalósítására. Felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges munkálatok elvégzésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban határozza meg:
Támogatás
Saját erő
Összesen
Tisztítótelep fejlesztése:
700.270.467,158.900.533,859.171.000,Mindezekre figyelemmel kérjük az 1. sz. döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.
A pályázat benyújtásakor a melléklet szerinti kivonat került közlésre
Fenti követelmények miatt kérjük a 2 sz döntési javaslatban megfogalmazott módosítást elfogadni, mely a
költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításakor átvezetésre kerül a rendelet 6 és 16 mellékletén.
1. döntési javaslat
"Támogatási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Határozati javaslat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú „Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz. megvalósuló pályázatában
foglaltakat támogatja.
A Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában biztosított 700 270 465 Ft.
támogatást a pályázatban foglaltak szerint használja fel.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban határozza meg:
Támogatás
Saját erő
Összesen
Tisztítótelep korszerűsítése:
700.270.465,158.900.535,859.171.000,-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"Költségvetési rendelet 6 és 16 melléklet soron következő módosítására határozat "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.( II.21.) ör. 6. és 16. mellékletét a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az alábbiak szerint
módosítja:
6. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve

Előirányzat neve

Adatok E Ft-ban
2011. évi

2012. évi terv

Felhalmozással kapcsolatos tartalék

Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő MÁK pályá
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 2012.évi

2012. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

16. melléklet

Adatok E Ft-ban

Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 saját erő szü
Forrásai
Támogatás (önerő MÁK pályázatból)
Saját erő
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MÁK Önerő pályázat: 76.098 E Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvízrendezés VIII. ütem
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A konzorciumban benyújtott DAOP-5.2.1/A-11kódszámú, "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése" című pályázathoz az önerő biztosításának elfogadásáról a T. Képviselő-testület már döntést hozott a
2012. február 23-i ülésen. Ez a határozat nem felelt meg sem tartalmilag sem formailag a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség szerint a Támogatási Szerződés megkötéséhez. A pénzösszegek, a pályázati adatok, illetve
a pályázaban szereplők megnevezése nem változik, csak kiegészül a megvalósítási helyszín pontos címeivel,
helyrajzi számaival, illetve a pénzforrás megnevezésével. A határozati javaslatot kijavítottuk és a pályázati
közvetítővel leegyeztettük. Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a javított határozatot fogadja el.
Döntési javaslat
"DAOP-5.2.1/A-11 Önerő elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település konzorciumi együttműködésével, "Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken" konzorciumi projekt címmel
támogatást nyert a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” című pályázatra 370.114.100,- Ft összköltséggel, 333.102.690,- Ft támogatással, 90%
támogatási intenzitással.
2. A projekt Gyomaendrődön a következő helyrajzi számokon és címeken valósul meg:
lét.
jegyzék
Hrsz.
szám
1
1-6-0 csatorna
2365
2373
2410/1
2410/2
2410/3
2475
2884/27
2624
2884/26
2884/1
2624
2625

utca
Petőfi Sándor utca
Zrínyi Miklós utca
Kossuth Lajos utca
46353 közút
Kossuth Lajos utca
Kató József utca (Eötvös József)
Temető
Nagy Sándor utca
Temető
Temető
Nagy Sándor utca
Katona József utca

tulajdonos
Önk.
Önk.
Önk.
Magyar Állam
Önk.
Önk.
Református Egyház
Önk.
Református Egyház
Fürj József
Önk.
Önk.

2

2-2-0 csatorna
6102
6101
5996
6074

Közterület
Kenderáztató utca
Korányi Frigyes utca
Temető utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

3

2-3-0 csatorna
6102

közterület

Önk.
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6109
6158
02229/5

Orgona u.
Fazekasi utca (belterület)
Fazekasi utca (külterület)

Önk.
Önk.
Önk.

4

2-3-1 csatorna
6158
6203

Fazekasi utca
Szélmalom utca páros

Önk.
Önk.

5

2-3-2 csatorna
6158
6203

Fazekasi utca
Szélmalom utca páratlan

Önk.
Önk.

6

2-3-3 csatorna
6158
6178

Fazekasi utca
Akác utca páratlan

Önk.
Önk.

7

2-3-31 csatorna
6178

Akác utca páros

Önk.

8

2-3-4 csatorna
02229/5
6158
6163

Fazekasi kült.
Fazekasi belt.
Kisfok utca páros

Önk.
Önk.
Önk.

9

2-4-0 csatorna

Giricz Máté
Giricz Máténé
Önk.

9996/1

Fazekas utca, Orgona utca sarka

6110

Orgona utca (keleti oldal)

2-7-0 csatorna
5335

Szabadság utca (keleti)

Önk.

2-7-1 csatorna
5335

Szabadság utca (nyugati)

Önk.

13

4-4-0 csatorna
2830
2829
2738
2700

vízállás
Mikszáth utca
Gárdonyi utca
Kálvin utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

14

4-5-0 csatorna
2833
3766
3767
3768/2
3768/3

anyaggödör
körtöltés
anyaggödör
Losonczy utca
Bánomkerti út

3762/2

Bánomkerti út 5.

3762/3
3762/4
3762/5
3760/1

Bánomkerti út 7.
Bánomkerti út 7.
Bánomkerti út üres telek
Bánomkerti út 9.

3758

Bánomkerti út 11.

3757

Bánomkerti út 13.

14804/1

Bánomkerti út üres telek

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Nagy Lajos
Nagy Lajosné
Medveczki Géza
Kakati Edit
Pelle András
Dajkó László
Balla Károlyné Domokos
Benedekné Domokos
Attila
Fagyas István
Fagyas
Anikó
Fagyas Istvánné
Fagyas István
Fagyas
Anikó
Fagyas Istvánné

10

11

15

7-1-0 csatorna
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16

3408
6888
5874/1
5873
5738

csatorna
közterület
Enci parkoló + út
Fő utca
Pollányi utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

17. tározó műtárgyak
2833
3768/2
3766

anyaggödör (Losonczi utcai tározó)
Losonczy utca
körgát

3. A Gyomaendrődön megvalósuló fejlesztés 101.158.079,- Ft beruházási összköltségéből Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91.042.271,- Ft összeget igényel ROP forrásból
támogatásként, amelyhez 10.115.808,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási költségek megoszlása
Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

101.158.079,- Ft
91.042.271,- Ft
10.115.808,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrás összegét Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.mellékletében a
felhalmozással kapcsolatos tartalékok között elkülönítette.

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