Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: lehoczkine@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság
2012. május 23-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.


Napirend:
1. Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett pályázat
elbírálása
2. Tájékoztatás a 6. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban
3. Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi nyári szabadságolása
4. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány kérelme
5. Beszámoló az IKSZT működésének kezdeti tapasztalatairól
6. Beszámoló a Start munkaprogram márciusi, áprilisi munkáiról
7. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, Rendőrség beszámolója
8. Bejelentések

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
1. „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
2. Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata, használatba vételi engedély
megkérése
3. Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség (gyermek megszületése) vizsgálata
4. Hátralékkal rendelkező bérlők bérleti jogviszonya

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2012. május 17.
Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök


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.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. május 23.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett
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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint gesztor önkormányzat a 14/2012. (I.26.) Gye.Kt.
határozatában döntött a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben,
az intézményvezető álláshely megpályáztatásáról, mivel az intézményvezető megbízása 2012. május 31. napján
lejár.
A pályázati kiírást két helyen kell megjelentetni, a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, valamint
szakközlönyben, esetünkben, a Szociális közlönyben. A KSZK honlapon megjelent pályázati kiírás adminisztratív
okok miatt szigorúbb feltételt határozott meg, mint ahogy a testületi döntésben szerepelt, a kiírás a jogszabályi
előírásoknak megfelelő, inkább előnyt jelent, nem érinti hátrányosan a pályázókat, és nem befolyásolja, hogy az
intézmény élére megfelelő, elhivatott szakember kerüljön. A pályázat elbírálása szempontjából a KSZK honlapon
megjelent pályázati kiírás az irányadó. A megadott határidőig Mraucsik Lajosné a jelenlegi intézményvezető,
valamint Fáskerti György gyulai lakos nyújtott be pályázatot. A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet
1/A. § (9) bekezdés alapján létrehozott bíráló bizottság véleményezte. A bizottság tagjai voltak Dávid Zoltán a SZIME
(Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete) Békés Megyei Tagozat képviselője, Lehóczkiné Timár Irén
önkormányzati képviselő, Gondáné Cserenyecz Andrea a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a jegyzőkönyvet Lévai
Éva vezette.
A bíráló bizottság 2012. május 2-án tartotta ülését, melyen mindkét pályázót meghallgatta. A pályázók
kiegészíthették benyújtott pályázatukat.
Fáskerti György jelenleg az általa alapított Pillangófa Idősek Otthona Nonprofit Kft. ügyvezetője és
gazdaságvezetője. Három éve, 2009-ben végezte el és kapta meg diplomáját, mint általános szociális munkás.
Előtte, 2000-ben végzett közgazdászként, egy évet dolgozott menedzserként, majd a szociális területen töltött be
gazdaságvezető tisztséget. Ez után 2008-2009-ig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnél dolgozott Gyulán, a
Szociális Szolgáltató Központjukban utcai szociális munkában, majd alakította meg a Pillangófa Idősek Otthona
Nonprofit Kft-t. Beadott pályázata jogszabályokra épülő, kitűnik belőle, inkább pénzügyi szakember. A pályázat
benyújtását követően tett látogatást a térségi Szociális Gondozási Központban, és a meghallgatáson egészítette ki a
pályázatában leírtakat. Fáskerti György nem rendelkezik szociális szakvizsgával, ami az intézmény vezetéséhez
szükséges, de vállalja annak elvégzését. A Gyuláról való átjárást nem tartja problémának
Mraucsik Lajosné végigjárta a ranglétrát a szociális munka területén, folyamatosan bővítve tudását, 2007-ben
általános szociális munkásként kapta meg diplomáját, majd 2008-ban szakvizsgázott szociális munkás lett, mely
végzettség a vezetői tisztség betöltéséhez szükséges. Benyújtott pályázata egységes, egész, részletesen
tartalmazza a szakmai tevékenységek megvalósulására vonatkozó célkitűzéseket, az intézmény gazdasági
működésére, a humánerőforrás gazdálkodásra, a szervezet fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.
Kiegészítésében megerősítette a pályázati lehetőségek kihasználásának fontosságát, hisz előbbre lépéshez, a
fejlesztéshez pénz kell, ezért folyamatosan kutatni kell a pályázati lehetőségeket.
A bizottság tagjainak véleménye:
Lehóczkiné Timár Irén:
Én azt éreztem, hogy amíg nem ismertem ezt az urat, nem tudtam milyen a képesítése, vagy inkább a képessége.
Fáskerti úr a pályázatát én úgy látom jogszabályokra építette fel, amit helyesen tett, mivel hogy nem volt neki
helyismerete. Most így hogy megismertem, azt gondolom, hogy az Övé is teljesen helyénvaló. A Mraucsikné
pályázata nagyobb helyismerettel rendelkezik, tehát könnyebb is volt neki pályázatot írni.
Gondáné Cserenyecz Andrea:
Az volt az első, amikor mind a kettő pályázatot elolvastam, hogy az egyik teljesen általános, akár öt-hat helyre is
beadható. Mondjuk a másik nyilván a helyzetéből adódóan nagyon részletes. A közalkalmazotti közösségnek a
véleményét kell most itt képviselnem, de ez megegyezik az enyémmel. A dolgozók úgy gondolják, hogy a jelenlegi
intézményvezető pályázata szimpatikusabb, talán pontosan azért, hogy ennyire részletes, meg igazán a munkájával
kapcsolatban nincsen semmi ellenvetés. 27 év óta dolgozik ebben az intézményben, csak az intézményt hívták
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másként, gyakorlatilag az ebédhordástól kezdve végigjárta a ranglétrát. A dolgozói közösség véleményéről készített
jelenléti íveket és jegyzőkönyveket mellékelem a bizottsági ülésről készülő anyaghoz.
Dávid Zoltán:
Először nekem is hasonló érzéseim voltak, Mraucsiknét évek óta ismerem, és tudom, hogy nagyon jó szakember, az
urat nem ismertem, a gazdasági részt láttam, hogy feszegeti, de ahogy megnyilatkozott, az helyre tette a dolgokat,
azt gondolom Ő is alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. Hogy melyiküket bízzák meg, az legyen a Képviselőtestület dolga.
Nekünk szakmai szempontból kell megfogalmazni a dolgokat, és akkor azt gondolom, a következő legyen a közös
vélemény.
A bizottság megismerve az anyagot, meghallgatva a két pályázót, mind a két pályázót a kiírt pályázatnak
megfelelően alkalmasnak tartja a feladat ellátására, és ajánlja a Képviselő-testületnek mindkettőjüket elbírálásra.
Az előterjesztésben leírtaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a KSZK honlapon megjelent
pályázati kiírást, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelő, fogadja el és annak megfelelően a benyújtott két
pályázatot bírálja el.
Döntésénél vegye figyelembe, hogy az intézmény vezetőjének szakvizsgával kell rendelkeznie, amit az 1/2000. (I.7.)
SzCsM. rendelet 6. § (6) bekezdése határoz meg, a benyújtott két pályázat közül az egyik megfelel ennek a
feltételnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen döntését meghozni.

Döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZK honlapon megjelent pályázati kiírás alapján az
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 23. § (3) bekezdésére, valamint a 257/2000. (XXII.26.) Kormányrendelet 3. § (3)
bekezdésére hivatkozással,……… ……………………………………………………………………………lakost bízza
meg a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben az
intézményvezetői feladatok ellátásával, 2012. június 1. napjától, 2017. május 31. napjáig.
Bérét, mint megbízott vezető a Kjt. 23. § (1), 61. § …, a 257/2000. (XXII.26.) Korm.r. 4. számú melléklete alapján
a következők szerint állapítja meg:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Jegyzőkönyv
Készült: 1992. május 2-án Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Dísztermében
Tárgy: a Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezető álláshelyre pályázók
meghallgatása
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a Bíráló Bizottság tagjai, valamint a két pályázó
Fáskerti György és Mraucsik Lajosné.
A Bíráló Bizottság elnöke Dávid Zoltán. A köszöntés és bemutatkozás után az első
meghallgatott Fáskerti György, az elnök kérdésére a pályázatát a következőkkel egészíti ki.
Fáskerti György:
Gyulán születtem, ott is élek, ott is lakom, az utolsó tíz évvel kezdeném, hogy gyakorlatilag
hol tevékenykedtem. Szociális munkás vagyok, szakközgazdász, pénzügy vállalkozói szakértő
vagyok, három diplomám van, középfokú „A” típusú nyelvvizsgával rendelkezem. A szociális
pálya az mindig is érdekelt, más kisgyermek koromban is, amikor az édesapám szüleinek
elvittem az ebédet, nem tudtam, de akkor is szociális munkát végeztem. Dolgoztam, mint
menedzser a Fa-fém Bútor Rt-nél, ott tanultam meg a vezetést, a vezetési stílust, ebből a
szempontból ennél a Rt-nél nagyon jó volt dolgozni. Érettségitől kezdve napjainkig leírtam
mindent ahol dolgoztam, tevékenykedtem, utána pedig a BMKT Pánczél Imre
Gyógypedagógiai és Pedagógiai Szakszolgálatánál tevékenykedtem, mint gazdasági igazgató,
ott egy év alatt tudtam megcsinálni egy autista iskolát, amit nagyon fontosnak találtam. Akkor
Domokos László volt a Megyei Közgyűlés elnöke, kevés pénz volt rá, adtak 18-20 millió
forintot megvettünk egy ingatlant, a többit, a 45 milliót amibe került az épület és egyéb, a
személyi, és tárgyi feltételek azt megcsináltuk pályázati pénzekből, meg olyan pénzekből,
amit tudtunk megadatni adottság révén, hogy Gyula kiemelt fürdőhely.
Ez után elhívtak egy alapítványhoz, az egy bentlakásos idősotthon volt, Hetednapi Adventista
Egyház által fenntartott Adventista szeretetotthonhoz kerültem, ahova az alapítók hívtak el. A
cél az volt, hogy az intézmény jól működjön, bajuk volt azzal, hogy nem volt pénz, hála a jó
istennek, sikerült megcsinálni úgy, hogy 2004-re egyházi fenntartásúvá tettük, mert egyházi
intézmény volt, csak nem volt egyházi fenntartású, és akkor megkaptuk azt a plusz
normatívát, mint amiért most is nagy harc volt, mert ugye december hónap folyamán zajlott
az egyházak elismerésének vitája. 14 egyház volt, majd 18 csatlakozott még, az országgyűlés
megszavazta, így 32 egyház most az elismert Magyarországon.
Majd a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnél dolgoztam Gyulán, a Szociális Szolgáltató
Központjukban utcai szociális munkába, nappali részen, majd az éjjeli menedékhelyen.
Jelen pillanatban a Pillangófa Idősek Otthona Nonprofit Kft-nél dolgozom, utcai szociális
munka, és nagyon sajnálom, tavaly már nem sikerült megnyernem, a gyulai térségben egy
szolgálatot engedélyeztek, én tudom, hogy itt Gyomaendrődön talán beindult egy utcai
szociális munka, mert pályáztak rá, ebbe én is benne vagyok.
Jelenleg házi segítségnyújtást csinál a cég, illetve meg vagyok bízva egy idősek otthona
létrehozásával, mint ügyvezető.
A pályázatot azért adtam be Gyomaendrőd Város Gondozási Központjára, mert szakmailag
egy szerteágazó, alapszolgáltatástól bentlakásos intézményig minden benne van, és ennek a
13-14 ezer fős lélekszámú városnak, ha jól működik a szociális ellátó rendszere, az már egy jó
dolog lehet. Az egyik probléma az, hogy a fenntartása a Gondozási Központnak a
normatívából, a térítési díjakból áll össze, illetve látom, évről évre az önkormányzat

képviselő-testülete meg kell szavazzon olyan pénzösszeget, amivel a büdzsé tartható, tehát ez
a közel fél milliárdos, 460 milliós költségvetés így ahogy meg van. Alkalmam volt megnézni
a szociális szolgáltatásról szóló koncepciójukat, ami nagyon fontos ugye, ahogy láttam, illetve
láttam, és áttanulmányoztam a 2011-es Gondozási Központ beszámolót. Az én szakmai
anyagom, amit lefektettem ide, két dologról szól, a legfontosabb az 1993. évi III. tv. a
Szociális törvény, meg az I/2000. (I.27.) SzCsM rendelet mely a személyi és tárgyi
feltételeket szabályozza. A 93-as törvény mindent leír, hogy hogyan kell a munkát végezni,
klubba, idősotthonban, házi segítségnyújtásban, étkeztetésben erről nem szeretnék itt most
beszélni. Én, egy átfogó dolgot írtam le a vezetői koncepcióban, nem akartam ecsetelni 50
oldalban milyen számokkal mit támasztunk alá. A 2011-es beszámolóból látom, 48 milliót
kellett hozzátenni, az önkormányzat büdzséjéből, máris mondok javaslatot, hogy hogyan
kerülhetné el azt, hogy ne kelljen az önkormányzatnak ez az összeget hozzátenni. Láttam a
szakmai anyagot, látom, hogy benne tetszenek lenni a kistérségben és azt vettem észre, de
lehet hogy rosszul láttam, de úgy láttam, hogy a közel 186 ágy, amivel rendelkezik az
intézmény, nincs benne a kistérségi társulásba. Tehát így gyakorlatilag elveszik, elmegy a
társulási pénz, és hogyha megnéznénk, ez a 186 férőhely a szarvasi kistérségbe betársulna, a
bentlakásos idősotthonnal a város, gyakorlatilag egy plusz pénzt eredményezne, és ez közel, a
számítások szerint 30-40 millió forintot eredményezne. Másik lehetőség, helyszíni bejárást
végeztem, megnéztem az önök konyháját, a Mirhóháti úton a bentlakásos intézményt, szembe
vele az emelt szintű intézményt. Én nagyon sok fele jártam, Gálosfától –Budapestig, sok fajta
idősotthont láttam, a szarvason még nem voltam, de láttam olyan emeltszintű idősotthont, ami
nem függ helyi szociálpolitikai döntésektől, tehát önmagukat tartják fenn. Egy olyan
elképzelés is jött, ami nincs benne az anyagba. Abból az emelt szintű idősotthonból, - nagyon
jól csinálták egyébként, hogy visszaminősítették,- az idővel haladva Gyomaendrőd Városában
lehet egy olyan idősotthoni ellátást csinálni, 40 férőhellyel, 30 db apartmannal, amit el lehetne
adni úgy, hogy akit esetleg érdekel, az megvásárolná. Csak mondok egy példát, másfél millió
forintér, vagy egy millió forintér az apartmanokat, ami bevételt jelentene az intézménynek,
vagy az önkormányzatnak, ha ő a tulajdonos. A fenntartása nem a hagyományos bentlakásos
idősotthoni fenntartásos rendszeren történne, hanem ügyelet lenne, mert vannak olyan idős
emberek is, akik koruk, egészségi állapotuknál fogva, ahogy a törvény is fogalmaz, még
éppen nem ott vannak, hogy napi 4 órában ápolást igényelnek, és bekerüljenek egy
idősotthonba, de szeretnének bejárni és hajlandóak lennének fizetni. Ennek a kifejtése, leírása
ez egy több oldalas anyag lenne, de ez megvalósítható. De nem úgy, hogy akik megvásárolták
azokat az apartmanokat, azoknak onnan el kellene menniük a későbbiek folyamán, de ez
bevétel lenne, hogyha erre lenne itt szükség. Márpedig lenne biztos, mert most voltak itt, hogy
2008-tól az emelt szintű idősek otthonára nem lehetett megszerezni az újra működési
engedélyt, nem adott ki a hivatal, és gyakorlatilag most ezek nincsenek, és van egy olyan
réteg, aki ilyet is szeretne.
Közmunkaprogram. Nem tudom hol hallottam, hogy sok dolgozónak hat órára lett beállítva a
munkaideje, és nyugdíjazás előtt ez, komoly gond, probléma lehet, 58 éves vagyok, és nekem
azt mondják napi 6 órás a munkaidőm, ezzel arányosan a bérem is csökken, és nemsokára
nyugdíjba tudnék menni. Közmunkaprogram keretében, illetve önkéntesek bevonásával, ki
lehetne váltani azért olyan bértömeget, amivel ezeknek az embereknek, azoknak a 6
órásoknak elsősorban, a bére visszaállna 8 órásra és úgy tudnának elmenni, hogy a nyugdíja is
egy kicsivel több legyen.
A pályázatot, ahogy beadtam, hat fő szempontot állítottam fel, gyakorlatilag a szakmai
munkáról, amit Zoltánnak is említettem, a 93-as törvény az I/2000-es SzCsM rendelet a
személyi állományról, fejlesztési, beruházási területen mindenféleképpen a pályázatok.
Látom, hogy pályáztak a TIOP –os korszerűsítésre, ha a 180 millió forintot, ha megnyerjük,

az egy nagyon jó dolog, mert tudtak pályázni olyan szolgáltatásoknak a rendbetételére,
eszközök fejlesztésére, ezek nagyon fontosak.
A szakmai kapcsolatok ápolása bel és külföldi intézményekkel azért tartom jónak, mert
jómagam is tagja vagyok a SZIME-nek, ez is egy országos szervezet, ennek van egy Békés
megyei levelező tagozata, Bagyinszki Zoltánné az elnök, és tényleg nagyon jó dolgokat
tanulunk és beszélünk meg, tudunk meg első kézből az előadások alkalmával. Nagyon
fontosak ezek a kapcsolatok, mert mindig azt mondom, az okosabbtól tanulni soha nem
szégyen. Én is elmentem több helyre, akár Budapestre, a tanulás elől sem zárkóztam el,
mindig képeztem magam, 2009-ben szereztem meg a szociális munkás diplomám, három
évvel ezelőtt, akkor a közgazdász diplomám nem ismerték el, nem lehetett vezetni
bentlakásos otthont, de 2008, vagy 2009-ben beletették a törvénybe, hogy lehetett közgazdász
diplomával is bentlakásos idősotthont vezetni.
A hatost a gazdasági helyzetelemzést és menedzselést meg azért tartom nagyon fontosnak,
mert egy ilyen félmilliárdos intézményt vezetni, átnézni, menedzseri ismeretek és jó meglátás
szükséges, azon kívül, hogy ismeri az ember a szociális szakmát, ismeri a gazdasági helyzetet.
Mert ugye, az intézményben van gazdaságvezető, aki az intézményvezető szakmai helyettese,
akitől meg tudja ezeket a dolgokat hallani, illetve én saját magam is tudom delegálni, tehát jól
kiépített a rendszer. Mindig azt szoktam mondani, ez olyan, mint egy tízserpenyős mérleg,
hogy mindegyikét egyensúlyba kell tartani, legyen jó az dolgozónak, legyen jó az
intézménynek, legyen jó az önkormányzatnak, feleljünk meg az RMSZA-nak, szakmai
elvárásoknak. A rentábilis gazdálkodást tartom a legfontosabb feladatnak, a racionálist és
ezek mellett a szakmai munka nem szenvedhet semmilyen csorbát, abból nem engedhetünk,
és minőségbiztosítási rendszert nem láttam, esetleg célszerű lenne megcsinálni, mert
gyakorlatilag megint jön a hét éves ciklus és pályázatokat lehet írni és pályázatokat lehet
nyerni úgy, hogy ha most megnyerjük a 180 milliót az nagyon jó lesz. A gazdasági
helyzetelemzésnél, amik le vannak írva ezek azért nagyon fontosak, mert csak mondok egy
példát. Most beszéltem nemrég egy nonprofit Kft. vezetőjével, és megkérdeztem, hogy
mennyiért könyveltet, illetve könyvelnek nekik, 55-60 milliós cég. Mondja 320 ezer forint
havonta. Egyből leestem, mert tudtam, 130-ért egy ilyen 55-60 milliós cég 15 dolgozóval
kapásból lekönyvelne. Meg is kérdeztem az egyik könyvelő ismerősömet, és egyből ha
számolunk, meg is találtunk több mint egy millió forintot, de ez csak egy csepp a tengerben.
De könyvvizsgálat mellett nem lehet elmenni, racionális dolgok mellet nem lehet elmenni.
Nagyon jó volt, hogy láttam, hogy a konyha most már főz az oktatási intézményeknek, ez
nagyon jó húzás volt. De mondom, színesebbé lehet tenni a palettát ezzel az emelt szintű
idősek otthoni elhelyezéssel, főleg hogyha nyernek ezen a 180 millió forintos pályázaton,
mert akkor a Mirhóháti idősek otthont szépen fel lehet bővíteni. És ha olyan emberek, akik
koruk és egyészségi állapotuknál fogva már majdnem, hogy ágyban vannak, és be tudnak oda
kerülni, és ott lehet játszani azzal az intézménnyel.
Ennyit szerettem volna gyorsan elmondani, és írtam egy-két likviditási mutatót, mint
közgazdász, mi az amikor örül a fenntartó és örülnek a dolgozók is, meg örül az intézmény is,
ha minden jól működik és rendben van minden a törvényi szabályozásnak megfelelően.
Dávid Zoltán:
Megismerve az Ön pályázatát, az nyilván kitűnt a pályázatból is, hogy pénzügyi szakember és
nyilván ez nem utolsó szempont és jó, ha valaki ért a gazdálkodáshoz, és tudja azt kezelni. Rá
akartam kérdezni a humánerőforrás kezelésre, illetve a személyzettel kapcsolatosan, de azt
gondolom, végül is erre önmagától is kitért. Viszont kevesebbet találtam a pályázatban az
ellátottakról, ha egy picit még, én ezzel kapcsolatosa mindenféleképp kérdezném, mi az amit
– bár írja, nem szeretné, ha csökkenne a színvonal, meg kell tartani a létszámot, de mi van
akkor, ha nem tudja megtartani a létszámot, mert ugye a gazdálkodás, az anyagi helyzet azt

nem engedi meg, előfordul, több intézménynél van ilyen ahol ez nem megvalósítható. Meg a
kreditpontos képzés is kötelező, de nem fizetnek utána, tehát annyira nem csábító, azaz oldala,
hogy utána kapunk egy havi bért, viszont elvégezni ugyan úgy szükségeltetik. Tehát egy picit
az ellátottak érdekvédelme, illetve az ellátásról, ha egy picit szólna, erről kevesebbet találtam,
mint a gazdálkodásról. De sok mindenre választ kaptam, amire kíváncsi voltam. Tehát nem
olyan hosszan fejtette ki.

Fáskerti György:
Én itt a szakmai munkánál, a kettes pontnál írtam erről, itt vannak szakmai programok,
amiknek tartalmazni kell a dolgokat. Itt gondolhatunk a bentlakásos, az idősotthoni dolgokra,
hogy azoknak hol kell, hogyan kell működniük. És akkor igaz, hogy itt benne volt a
munkaértekezlet és vezetői értekezlet, de utána írtam arról, hogy az idősotthonban is nagyon
fontosnak tartottam az érdekképviseleti fórumot, a lakógyűlések megtartását. Érdekes módon,
ott ahol voltam, nem is volt érdekképviseleti fórum, én írtam meg a szabályzatot. Az nagyon
fontos, mert a törvény azt előírja, lakógyűlések megtartása is fontos, mert az érdekképviseletei
fórumnál is meg van szabva, lakó részéről, lakó hozzátartozó részéről benne kell lenni, hogy
lássák a dolgokat. Ha pedig csökken a létszám, hát ugye Gyomaendrőd 13 ezer fős, én tudom,
hogy hol vannak a gondok, soha nem szerettem azt a játékot, amikor törvénytelenül csináltak
emberek valamit. Egy konkrét példa: Idősek klubjában vagyunk, 3 főre működési engedély,
15-en vannak, és 25-en vannak lejelentve. Szinesebbé kell tenni a programokat, az embereket
még jobban meg kell keresni házi segítségnyújtás révén, itt is működik, nem tudom pontosan
hány fő a házi segítségnyújtásnál a gondozott létszám. Még jobban meg kell keresni azokat
akik, látogathatják ezeket a klubfoglalkozásokat, aki igénybe venné, ha pedig ez nem menne,
és maradna az a 15-ös létszám, akkor mindenféleképpen másfele kell menni és másfele kell
szétnézni, hogyha csökken a gondozott létszám, a kieső normatívát pótoljuk. Nagyon sok
helyen mindenütt az a gond, hogy keresik a pénzt, és most tényleg nem azért, hogy fényezzem
magam még jobban az alapítvány is, amikor elhívott, az volt a bajuk, hogy nem volt pénzük.
Fizették évekig a szakképzési hozzájárulást, alapítványnak nem kell ezt fizetni. Méltányossági
ÁFÁT szedtem vissza nekik, kapásból négy évnek az anyagát, tehát itt is azt mondom meg
kell találni azokat a dolgokat, amik pénzt, hoznak. Vagy pályázatokat írtam, minisztériumba
írtam, NEFM-inek írtam, ezekből mindből, mindből pénz jött, és azért mondtam én ezt a két
dolgot, hogy az időseknél, amikor van ez a 186 ágy, hogy ezt mindenféleképpen bevinni
kistérségbe, ahogy lehetőség van rá, mert ez plusz pénzt hozna, az már jó húzás volt, hogy az
emelt szintet visszaminősítették átlagossá. És mondom, itt a kluboknál van az a dolog,
probléma, én is tudom gyulai viszonylatba, hogy azaz idős ember, aki kertes házban lakik,
vagy lakjon egy tömblakásban, és jól bírja magát, az a kertbe fog kimenni, ott fogja eltölteni
az időt. Tehát akkor elnézést van tíz klubunk, itt meg van 5 vagy 6 klub, Gyulán van 10 és
akkor a klubok ott vannak üresen, vagy csak tízen vannak, ezeket kell megtölteni nagyon jó
szervezéssel, ha pedig nem megy, akkor csak törvényes utat járva máshonnan pénz szerezni.
Én így látom.
Annyit még csak, mert engem megkerestek, szakmai programokat írok, bentlakásos
intézményeknek írtam, utcai szociális munkáról is írtam, és vezettem egy ilyet, házi
segítségnyújtásban is írok szakmai programot. Tehát úgy érzem, hogy benne vagyok, meg
szakmai kihívás is, meg az ember érzi, hogy most meg tud birkózni, vagy szeretné csinálni,
vagy nem szeretné, én nagyon szeretném csinálni. Ebbe benne vagyok, az idős emberek iránti
tiszteletem, meg empátiám, alázatom, úgy gondolom nagyon pozitív, nagyon szeretnek azok
az idősek is, akik a Hetednap Adventista Egyházba vannak, mondták is, hogy miért mentem el
onnan. Hát így hozta az élet. Én ezt a munkát szeretem csinálni.

Dávid Zoltán:
Mondta, feladatot végez máshol is, ez a Gyula-Gyomaendrődi távolság, bejárás, esetleg ezt,
hogy tudja megoldani.
Fáskerti György:
Nekem annyira jó, a vasútállomás mellet lakom Gyulán. Felszállok ott a vonatra, Békéscsabán
át kell szállnom, és gyakorlatilag itt szállok le, és lehet, hogy a Kossuth Lajos utca, amelyiken
jöttem ott végig, itt is egy 8-10 perc, ott is egy 8-10 perc. Időbe 35 perc, mire eljövök
vonattal. Most kocsival jöttem, 51 km kényelmes így is, de gazdaságilag nem jó, a bérlet az
sokkal olcsóbb.
Lehóczkiné Timár Irén:
Említi a szupervízió lehetőségét a kollégák részére, ez hogyan valósulna meg.
Fáskerti György:
Mindenféleképpen pályázati pénzből, lehet erre nyerni, tehát ezekre a továbbképzésekre.
Ugyanitt pontosan a kreditrendszereknek a csinálása, most 1640.- forintot adnak egy emberre,
és ugye ezek nagyon kevés pénzek, mert mindent pályázati pénzből, és megfelelő jó
szakembereket, Békés megyében nagyon jó szakemberek vannak, nekünk is tartottak előadást.
A pályázaton ezt megnyerjük, márpedig meg fogjuk nyerni, akkor ezeket a szakembereket
elhívjuk ide. Előtte megkérdezzük a kollégákat, mert látjuk ugye, készíteni kell a
továbbképzésnél pénzügyi tervet, le kell írni azt, hogy kinek mikor esedékes a továbbképzése,
meg van szabva, hogy a felsőfokú végzettségűeknél nyolcvan pontot kell, teljesítsen az éves
ciklusba. Salgótarján megszűnt, elköltözött talán Budapestre, most jelentettem be két kollégát,
aztán sehol semmi, és akkor ezeket az embereket így képeznénk. Mindenféle képpen, hogy ne
égjenek ki, mert aki benne van, meg látja és nem szeretettel, alázattal végzi, azok a kollégák
hamar kiégnek, itt hagyják a pályát. Tehát most ebbe a nehéz időbe hova menjen dolgozni, de
azért vannak, fizetősebb állások ahova be tud kerülni, de ez meg azért, mert ha valaki ezt
szereti, akkor hiába megyek én máshová, úgy is ezt szeretem csinálni, ott meg nem olyan.
Tehát pályázati pénzből, nagyon jó szakemberek vannak itt Békés megyében.
Gyomaendrődhöz külterületek is tartoznak, mint Öregszőlő és Nagylapos, ahol úgy tudom,
hogy jelen pillanatban elég sok problémát okoz, hogy kevés a, hogy mondjátok Ti ezt?
Gondáné Cserenyecz Andrea:
Tanyagondnoki szolgálat is van, mind a két területen működik az alapellátás, hozzá
kapcsolódik bentlakásos ellátás, Nagylaposon meg az idősek klubja ellátás, étkeztetés a
tanyagondnoki szolgálattal karöltve, nagyon jó együttműködéssel.
Lehóczkiné Timár Irén:
Tehát hogyan oldaná meg ezt a problémát, hogy ne kelljen a klubokat leépíteni, mert ez
nyilván dolgozói leépítéssel is jár.
Fáskerti György:
Én nem szeretném a klubokat leépíteni, csak ugye mondtam azt, hogyha a klubokba nincsenek
meg a működési engedélyben meglévő létszámok, akkor vannak bajok. Tehát én azt
mondtam, hogy mindenféleképp ezeket a klubokat fel kell tölteni. Én nem tudom, hogy itt
milyen lehetőségek vannak, de azt tudom, hogy a tanyagondnokok, támogatószolgálatok, meg
olvastam ebbe az anyagba, hogy valami Hétszínvirág Tüskevárnak Nonprofit Kft, nekik is
van tanyagondnoki szolgálatuk, ha jól értettem és ez fel van osztva. Úgy gondolom ezekkel az

emberekkel is felvették a személyes kapcsolatot, tudják kinek mi a problémája, a
tanyagondnokok, a támogató szolgálat eleve ebbe segítenek. Kortól, egészségi állapottól függ,
hogy egy külterületen levő ember hova fog menni. Ha Ő nem azért lakik ott, mert elsősorban
gondolom 80 %a-a gazdálkodással foglalkozik, ők nem igazán lesznek a klubnak
megnyerhető emberei. Ők a támogató szolgálatot, a tanyagondnoki szolgálatot veszik inkább
igénybe.
Nem tudom a hajléktalanság kérdését.
Lehóczkiné Timár Irén:
Szarvas várossal oldjuk meg, ők pályáztak. Nincs helyi ellátás, az önkormányzatunk társult
ehhez.
Fáskerti György:
A Hétszínvirágnak, a tanyagondnoki szolgálatnak, meg a támogató szolgálatnak van erre
rálátása, ők ezt a szolgáltatást fogják igénybe venni, biztos vagyok benne, tehát nem ők fogják
feltölteni a klubokat. De hát a 13 ezer főből, Gyomaendrőd is azért idősödő város, és átlagban
országosan azt lehet mondani, hogy a népesség 25%-a 60 fölött van, azért jó programokkal, jó
szervezéssel csak kellene ezeket a klubokat feltölteni. Meg hogy ott jól érezzék magukat,
különböző szolgáltatásokat bevinni, nem azt mondom, hogy mindenütt fizikoterápia legyen,
de lehet sok mindenben gondolkozni.
Több kérdés nem hangzott el, Fáskerti György megkérdezte, eljöhet-e a Képviselő-testületi
ülésre, melyre igenlő választ kapott, meghívót küldünk neki.
Következett a másik pályázó, Mraucsik Lajosné.
Dávid Zoltán:
Üdvözölte, bemutatta a bizottság tagjait, majd kérte, egészítse ki a pályázatát, amit esetleg
nem írt le, bár helyzeti előnyben van hisz ismeri az intézményt, ami a pályázatból is kitűnik,
részletes és rálátásról tanúskodik.
Mraucsik Lajosné:
Igyekeztem valóban egy részletes pályázatot benyújtani, kiegészíteni nem szeretném, annyit
szeretnék elmondani a pályázatommal kapcsolatban, nem tértem ugyan rá ki részletesen,
illetve nem emeltem ki félkövér betűvel, azokat a dolgokat, amik nagyon fontosak lennének a
jövőben. A fogyatékosoknak egy átmeneti elhelyezést nyújtó valamilyen egységet létrehozni,
akár a nagy idősek otthonán belül, akár ott ahol most a nappali klub működik. Mert naponta
találjuk magunkat szembe azzal, hogy egyre betegebbek a hozzátartozók, és kisebb-nagyobb
időszakokra kórházi kezelésekre szorulnak, és az-az igazság, hogy most a fogyatékos nappali
klubba járó ellátottainkat inkognitóba őrizzük. Ezt lehet, hogy nem illene elmondanom, de
megszervezzük az ő ellátásukat éjjel, nappal, addig, amíg a hozzátartozó kórházban van.
Tehát mindenféleképpen szeretnénk valamilyen pályázati forrást találni, mert az intézmény az
önkormányzati támogatással működik, és innentől fogva a fejlesztésre nincs pénz, ezt tudjuk.
Úgyhogy pályázati forrásokat keresünk, illetve olyan belső lehetőségeket, mert most is épp
egy, a TIOP-os pályázatunkat most készítjük, a jövő héten fogjuk beadni, és ott létrejön egy
plusz 10 férőhely az Őszikék idősek otthonában és most az a gondolatom, ha nyerne a
pályázat, a Rózsakert idősek otthonából 10 férőhelyet esetleg elvennénk, és egy 20 ágyas
átmenetit üzemeltetnénk. Hiszen átmeneti ellátás az, ami kifejezetten azt a célt szolgálja,
hogyha valaki nehéz élethelyzetbe kerül egészségileg, vagy akár más dolog miatt, akkor ott el
tudjuk látni őt is a fogyatékost is, mindenkit, aki erre igényt tart. A másik dolog, hogy nagyon

sok a dementált idősünk, ez is egy régóta célkitűzésem, már az előző programomban is
említettem ezt, hogy egy demens részleget létrehozni, mert jelen pillanatban együtt vannak az
egészséges idősekkel, és ez napi szinten konfliktust okoz. Hisz a dementált idős ember olyan
jellemzőkkel rendelkezik éppen az értelmi funkcióik leépülése miatt. Abban a részlegben
kifejezetten azok a tárgyi feltételek lennének, az a biztonsági rendszer, ami az ő
mindennapjaikban szükséges.
Alapellátás tekintetében találkozunk szinte minden héten szórólapokkal, és csak nézzük
ezeket a papírokat, hogy olcsóbban adják az ételt, mint ahogy mi azt tudjuk adni. Az a
gondolatunk merült fel, hogy mi is tudnánk olcsóbban adni, azt a mennyiségű ételt, amit ők
adnak, mi fél liter levest adunk, három dl köretet. Hogyha ilyen szükség, ilyen igény merül fel
az idősek részéről, és fel fogjuk ezt mérni a jövőben, akkor ezt mi is meg tudjuk tenni, és
akkor mi is tudjuk olcsóbban adni.
Folyamatosan azon vagyunk, hogy fejlődjön az intézmény. Elértünk egy szép színvonalat, én
úgy gondolom. Az ellátottaink 98%-a elégedett. 100% sose lesz, ezt nem lehet teljesíteni.
Kezeljük a problémákat, folyamatosan tájékoztatjuk őket, reagálunk a felmerült
szükségletekre, és a jövőben is ezt szeretnénk tenni, alkalmazkodni, reagálni, a
lehetőségeinken belül. Most pl. nagyon nagy igény mutatkozik a heti 6 napos házi
gondozásra. Hogyha olyan mértékűvé válik ez az igény, hogy a normatívák tudják fedezni a
plusz munkaerőigény beállításának a költségét, akkor úgy gondolom, a fenntartó
önkormányzat nem lesz ellene, hogy a hét több napján tudjunk házi gondozást szolgáltatni.
Természetesen bízunk abban, és ezt szoktam mondani a kollégáknak is, nem könnyű a
helyzet, de nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a fenntartó részéről nem merült fel az a
gondolat, hogy ezt a több évtized alatt kialakított nagyon szép intézményhálózatot megbontsa,
akár egy részét is másnak az üzemeltetésére, vagy fenntartására adja. Bízunk benne, és
megteszünk mindent annak az érdekében, hogy hatékonyan működjünk, és át kell azt
gondolnunk, mint ahogyan már lépéseket is tettem ebben a hónapban, hogy a sok
telephelyünkön, a különböző szolgáltatásainkat hogyan tudjuk hatékonyan, gazdaságosan
működtetni, illetve szükséges-e üzemeltetni, vagy mást üzemeltetni helyette, vagy létrehozni.
Tehát alkalmazkodni kell az igényekhez, a demográfiai mutatókhoz, mert pont a két
külterületi klubunknál van egy kis csökkenés, nappali ellátást biztosító klubok, de ez a terület
sajátossága, az idősek elhalnak, idősotthonba költöznek, helyettük fiatalok költöznek a
területre, tehát ezeket figyeljük folyamatosan, és javaslatokat teszek a fenntartónak arra,
vonatkozóan, hogy lehetne jobban, olcsóbban és mégis magas színvonalon ellátni a
feladatokat.
Köszönöm szépen Én ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani.
Dávid Zoltán:
Azt gondolom, könnyebb annyiban a helyzete, sokkal jobban, részletesebben a területeket
kifejtette minden területen. Köszönöm a kiegészítést, én nem kívánok kérdezni. Elolvasva az
anyagot, megismerve a célkitűzéseket, azt gondolom, ez rendben van. Köszönöm szépen.
A bizottság többi tagjának sem volt kérdése.
Dávid Zoltán:
Az egyéni összegzést mindenképp fogalmazzuk meg. A kiírásnak megfelelt mind a két
pályázó én azt gondolom, azzal a kitétellel, hogy az egyiknek – Fáskerti György - nincs meg,
az intézményvezetői állás betöltéséhez szükséges szakvizsga, de a jogszabályoknak
megfelelően megtette az a kijelentést, hogy két éven belül vállalja, hogy elvégzi.

Tulajdonképp akkor az Ő pályázata is rendbe van a kiírásnak megfelelő. De azt beszélte a
bizottság ezt nézesse meg a pályázat kiírója.
Lévai Éva:
Átnézzük, igen, hogy a szakmai gyakorlat, amit Ő leírt, az meg van-e a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Lehóczkiné Timár Irén:
Nem tudom figyelték-e itt van, hogy 2009 óta megengedett az is, hogy gazdasági
végzettséggel irányítson.
Dávid Zoltán:
Hát tulajdonképpen az biztos, Én is hasonló területen dolgozom, egy gazdaságvezető az
teljesen benne van, szinte majdnem jobban adott esetben, mint egy ápolónő, nem tud belőle
kivonulni.
Összefoglalva talán azt kellene megfogalmazni, nekem az a javaslatom, mind a két pályázó a
pályázati kiírásnak megfelel, a két pályázó közül mind a kettő a pályázatában is részletesen a
terveit, illetve itt azt kiegészítette, mindketten ezt szóban is megtették.
A Fáskerti György esetében érződött a gazdasági oldalnak az ismerete, vagy az erőssége,
viszont amellett Én azt gondolom, hogy tanúbizonyságot tett arról is, hogy érző szívű
szakember, meg tudja olyan oldalról is közelíteni az ellátottakat, ami szükséges ehhez a
pályához, különben nem is maradna ezen a pályán, nem is vállalna ilyen feladatot. Nekem
arról is számot adott, hogy a bejárás meg tudja oldani, tehát ez rendbe van, tehát semmi féle
olyan aggályt nem érzek, ha Őt választaná a testület, hogy ne tudná ellátni tisztességgel,
rendesen felkészülten, ezt a feladatot.
Tehát a szakmai felkészültsége teljesen rendbe van mind a két pályázónak. Mind a ketten
alkalmasak és a bizottság ajánlhatja mind a két embert, mind a két pályázót a testület felé
döntésre, ha Önök ezzel egyetértenek. De nyilván Önök is fogalmazzanak meg egy
véleményt, amit a Képviselő-testület felé közösösen ajánlhatunk.
Lehóczkiné Timár Irén:
Ha szabad elmondanom, Én azt éreztem, hogy amíg nem ismertem ezt az urat, nem tudtam
milyen a képesítése, vagy inkább a képessége, hogy a Mraucsikné pályázata nagyobb
helyismerettel rendelkezik, tehát könnyebb is volt neki pályázatot írni. A Fáskerti úr pályázata
én úgy látom jogszabályokra építette fel, amit helyesen tett, mivel hogy nem volt neki
helyismerete. Most így hogy megismertem, azt gondolom, hogy az Övé is teljesen helyénvaló.
Dávid Zoltán:
Ha megnéztük a kettő pályázatot, az ember, ha a kezébe vette, az egyik az olyan, hú, hát ebbe
nincs tartalom, hol van az érző szív, aki majd segít a dolgozókon, azért próbáltam ösztökélni,
mondjuk beszélt a gazdasági részről, beszélt a dolgozókról, és kevésbé talán az ellátottakról,
ezért kértem beszéljen picit az ellátottakról, van-e benne olyan érző szív. Engem ugyan
meggyőzött, én mind a kettőjüket ajánlom, hogyha szabad javaslatot tenni, de nem tudom, Ön
mit gondol.
Gondáné Cserenyecz Andrea:
Az volt az első, amikor mind a kettőt elolvastam, hogy az egyik teljesen általános, akár öt-hat
helyre is beadható. Mondjuk a másik nyilván a helyzetéből adódóan nagyon részletes. A
közalkalmazotti közösségnek a véleményét kell most itt gyakorlatilag képviselnem, de ez
megegyezik az enyémmel, a dolgozók úgy gondolják, hogy a jelenlegi intézményvezető

pályázata szimpatikusabb, talán pontosan azért, hogy ennyire részletes, meg igazán a
munkájával kapcsolatban nincsen semmi ellenvetés. 27 év óta gyakorlatilag dolgozik ebben
az intézményben, csak az intézményt hívták másként, gyakorlatilag az ebédhordástól kezdve
végigjárta a ranglétrát.
Dávid Zoltán:
Ez így teljesen rendbe van, mégis nekünk szakmai szempontból kell megfogalmazni a
dolgokat, és akkor azt gondolom, a következő legyen a közös vélemény.
A bizottság megismerve az anyagot, meghallgatva a két pályázót, mind a két pályázót a
kiírt pályázatnak megfelelően alkalmasnak tartja a feladat ellátására, és ajánlja a
Képviselő-testületnek mindkettőjüket elbírálásra.
Lehóczkiné Timár Irén:
Ez így rendben van, nekünk nem kell döntenünk.
Dávid Zoltán:
Először nekem is hasonló érzéseim voltak, Mraucsiknét évek óta ismerem, és tudom, hogy
nagyon jó szakember, az urat nem ismertem, a gazdasági részt láttam, hogy feszegeti, de
ahogy megnyilatkozott, az helyre tette a dolgokat, azt gondolom Ő is alkalmas ennek a
feladatnak az ellátására. Hogy melyiküket bízzák meg, az legyen a Képviselő-testület dolga.

Kmf.

A jegyzőkönyvet rögzítette hangfelvétel után:

Lévai Éva

2. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a 6. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 276/2012. (V. 03.) Gye. Kt. határozatában hozzájárult Dr. Macsári Judit közalkalmazotti
kinevezésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, továbbá hozzájárult, hogy az endrődi városrészen
lévő 6. számú háziorvosi praxist továbbra is a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse valamint hozzájárult
ahhoz is, hogy a 6. számú háziorvosi praxis feladatait Dr. Petrikó Attila közalkalmazott háziorvos lássa el, határozott
idejű – hat hónapra szóló – kinevezéssel.
A testületi döntést követően dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosa az
egészségügyi szakigazgatási szervnél kezdeményezte a működési engedélyezési eljárás lefolytatását. Dr. Petrikó
Attila megkezdte háziorvosi tevékenységét a 6. számú körzetben.
Dr. Petrikó Attila megtekintette és elfogadta, majd az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság kiutalta számára a Magtárlaposi u. 16/1. sz. alatti költségalapú bérlakást. A bérlakás megtekintésekor dr.
Petrikó Attila és Várfi András polgármester szóban megegyezett abban, hogy a lakás berendezéseit, tartozékait fel
kell újítani. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. megvizsgálta a lakás berendezéseit és azt állapította meg, hogy csőtörés
miatt a konyhaszekrények egy része tönkrement, melyeket ki kell cserélni. A felújítás bruttó 170.000.-Ft-ba kerül,
mely felújítási munkákat Várfi András polgármester írásban megrendelte, hogy a háziorvos minél hamarabb
elfoglalhassa a lakást.
A felújítás költségei a költségalapú bérlakások lakbérbevételéből kerül finanszírozásra, a szakfeladaton jelen
pillanatban 191.297.-Ft áll rendelkezésre (ebben az évben az első negyedév került átutalásra).
Dr. Macsári Judit lemondását követően a Városi Egészségügyi Intézmény felhívta a doktornő figyelmét arra, hogy a
szolgálati bérlakást munkaviszonya megszűnését követően le kell adnia. A szóbeli tájékoztatást követően mind az
Intézmény, mind a Polgármesteri Hivatal írásban szólította fel dr. Macsári Juditot a szolgálati bérlakás leadására,
munkaviszonya megszünését követő 30 napon belül. A Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél, mint a bérlakások
kezelőjénél az előterjesztés elkésztéséig dr. Macsári Judit nem jelentkezett a lakás leadásával kapcsolatban.
Természetesen a leadási határidő elmulasztása esetén a Hivatal és a Kezelő is megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen a tájékoztatót tudomásul venni.
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Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi nyári szabadságolása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézményben 2001. óta a dolgozók az éves szabadságukat egységesen két alkalommal,
alkalmanként két hét időtartamban veszik ki. A szabadság időtartama alatt történik az épület, valamint a technikai
berendezések kötelező és szükséges karbantartási munkálatainak elvégzése, továbbá így a belső helyettesítést
sem kell megoldani.
Ez alatt az idő alatt a betegellátást az Orosháza Városi Önkormányzat Kórház Rendelőintézete biztosítja az
előterjesztés mellékletében található megállapodás alapján.
A területileg illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a
sürgősségi eseteket fogadni.
A szabadságolás időpontjáról a lakosságot, a háziorvosokat, az orvosi ügyeletet és az ÁNTSZ-t az Intézmény
értesíti.
Az Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva kéri, hogy 2012. július 30. napja és 2012. augusztus 10. napja
közötti időpontban az Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolását jóváhagyni szíveskedjenek. Az első
rendelési nap: 2012. augusztus 13., hétfő.
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a tájékoztatási
kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.
Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi nyári szabadságolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. Rend. 18. § (1) bekezdése
alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes, 2012. július 30. napjától s 2012.
augusztus 10. napjáig tartó szabadságolásához.
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 Hivatala
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1
5500

Ikt.sz.: K /2012.
Tárgy: szabadság
jóváhagyása
Ü.i.: Rávainé

Várfi András Polgármester Úr részére
Igen Tisztelt Polgármester Úr!
A Városi Egészségügyi Intézmény, egységesen: 2012. július 30-tól, 2012. augusztus 10-ig
(10 munkanap) tervezi a nyári szabadság kiadását az elmúlt évek alatt kialakult rendet követve.
Az első rendelési nap 2012. augusztus 13.
A szakrendelő intézet az egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásáért felelős szerv
hozzájárulásával szüneteltetheti.
Az engedélyező hatóságnak a szünetelés tényét időben be kell jelenteni; csatolva az előbbi
dokumentumot, illetve a megállapodást a helyettesítésről: a 96/2003. (VII. 15.) Korm. r. 18 §.
alapján.
A területileg illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan
köteles a sürgősségi eseteket fogadni.
A szünetelés idejére a lakosság megfelelő tájékoztatásáról gondoskodni kell!
Nappal elsősorban a háziorvosát keresse, munkaidőn túl sürgős esetben a központi ügyeletet, illetve
a kórház Sürgősségi Betegellátó Ambulanciáját.
A fenntartó hozzájárulása után tehetek eleget az ÁNTSZ felé a tájékoztatási kötelezettségnek és
értesíthetem a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.
Tisztelettel kérem Polgármester Urat, szíveskedjen a fentieket a Képviselőtestület felé beterjeszteni!

Gyomaendrőd, 2012. május 03.

Segítségét tisztelettel megköszönve:
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

MEGÁLLAPoDAS
j áróbeteg szakellótas helyettesítésre
illely létrejött egyrésztóIa orosháza Városi Onkormányzat Kőrhíua - Rendelőintézet
/ANTSZ azonosító kód:040300' oEP kőd,z|243 / (5900 orosháza, Könd utca 59;
képviseli:Dr. Kalmár Mihály főigazgató főorvos) továbbiakbanhelyettesítő
másrészrőla Városi EgészségügyiIntézményl azonosítókód: 025540 (5500 Gyomacndrőc1,
Hősök ítja 57; képviseli:Dr. Torma Eva igazgató főorvos)
továbbiakban h elyettes ített között az alábbi feltételekke1:
A megállapodás jogszabáIyi háÍterét
a 96I2003.(VII.15.)Kormányrendelet ,Az egészségugyi
szolgáltató tevekenys6genekszüneteltetésees felfüggesztése''című fejezet 18. $ (1)
bekezdésében
foglaltak képezik.
o

{ megállapodáscéljaa Városi EgószségügyiIntézmónyellátási területóróI20|2,
felkercso
július 30. - 2012. augusztus10. kcjzötti időszakban a helyettesítőinLézményt
betegek ellátásának biztosításaaz alábbi szakellátások vonatkozásáb an:
_általános belgyógyászat
-bőrgyőgyászat
-fül-orr-gégészet
-laboratóriumi ellátás - vérvétel
-általános neurológia
_szülészet- nőgy őgyászat
_ortopédia
_pszichiátria
-tüdőgyógyászat
_radio1ógia
-reumato1ógia
_általános sebészet
_urolósia

Az oEP által nem finanszírozott esetek (helyettesítőjáróbeteg TVK feletti
esetei) vonatkozásában a helyettesített a helyettesítő számáta Í.elmerült
költségeket megtérítia fentiek szerint meghatározottesetekközül.
Jelen megállapodásban nem' vagy nem kimerító részletessóggelszat-lályozott
kérdésekbenaz egészségügyiszolgáltatások rendjétszabáLyozó jogszabál,vok
rendelkezései
lesznek irányadók.
Jelen megállapodás a Felek elolvasás es értelmezésután mint akaratukkal mindenben
megegyező I, 1óváhagyóIag írják aIá'
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány kérelme
Tóthné Rojik Edit
Farkas Zoltánné önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány - képviseli Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök - azzal a
kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, hogy a lengyel testvériskola kölcsönös tanulmányi
utjainak megszervezéséhez anyagi támogatást nyújtson.
A megtervezett csere tanulmányi utak költségvetése összesen 200 E Ft, melyre az alapítvány az ifjúsági alapból 50
E Ft támogatást nyert. A tervezett programokat akkor tudja megvalósítani az alapítvány, ha további támogatáshoz
jut.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ifjúsági alapban megmaradó
forrásból stámogassa a Pilznó - Gyomaendrőd iskolái között lévő kapcsolat ápolását.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik.
Az ifjúsági alap pályázható összegéből a 217/2012. (IV. 26.) Kt. határozat alapján 60 E Ft tartalékba helyezésre
került, valamint a Természetjáró Tájvédők Közhasznú Egyesület a 103/2012. (IV. 18.) ÜOKKE bizottság határozata
alapján 35 E Ft támogatásban részesült, mely támogatási összegről a pályázó lemondott.
Amennyiben a Képviselő-testület Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök kérését – a Pilznó - Gyomaendrőd iskolái között
megszervezett csere tanulmányi utak ügyében- támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a kérelemben
megfogalmazott támogatás fedezetéül szolgáló forrásról illetve a támogatás mértékéről dönteni.

Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök kérését, a
Pilznó - Gyomaendrőd iskolái közötti csere tanulmányi utak megszervezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány – Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök - részére ……………….. Ft
azaz …………….. forint összegben, a Pilznó - Gyomaendrőd iskolái között megszervezett csere tanulmányi
utakra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány
részére megítélt támogatás fedezetéül a ……………………forrást jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvánnyal kösse meg a támogatói szerződést.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az IKSZT működésének kezdeti tapasztalatairól
Mile Erika, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az IKSZT 2012. 02. 03-án kezdte meg működését. Jelen beszámolóban az ott dolgozókat (Barnáné Bula Judit és
Szabó Péterné) kértem fel, hogy írják le tapasztalataikat és mutassák be a ház eddigi életét. A második részben a
pénzügyekről, majd pedig a pályázat jelen állásáról esik szó.
Beszámoló a Rózsahegyi Ház megalakulásáról és működéséről
1. Megalakulás:
Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Gyomaendrődön” című pályázat megvalósításának
eredményeként 2012 februárjától nyújtja közösségi szolgáltatásait a Rózsahegyi Ház.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány 2009-ben pályázatot nyújtott be az Integrált Közösségi és
Szolgáltató terek kialakítását célzó IKSZT/2008/1 kódszámú konstrukcióra, mely támogatás keretében a Szent Imre
Idősek Otthona épületének bővítményeként megvalósuló Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására,
működtetésére 49.257.428 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozásával és működtetésével az alapítvány és az önkormányzat
alapvető célja, hogy az öregszőlői településrészt kimozdítsa az elkülönülésből, esélyteremtő és támogató lépéseket
valósítson meg a szolgáltatások bevezetésével az Öregszőlőben élő családok hátrányainak kompenzálása és
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
2. Partnereink:
Együttműködési szerződés jött létre különböző helyi szervezetekkel:
Határ Győző Városi Könyvtár
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Trendl Kft.
Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Szervezetek
Városi Művészetoktatási Iskola és Kulturális Egyesület
Templárius Alapítvány
A kötelező és választható szolgáltatások köre:
A Címpályázat az IKSZT-ket működtető szervezetek számára kötelező és opcionális feladatokat határozott meg. A
kötelezően, azaz minden IKSZT-ben biztosítandó szolgáltatások köre az alábbiak szerint került meghatározásra:
- helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási pont működtetéséhez;
- ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon
követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása,
ifjúsági információs pult működtetése;
- közművelődési programok szervezése;
- a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;
- muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. §
(2) pontjában meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy mozgókönyvtári ellátás biztosítása vagy kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen a nyilvános
könyvtári vagy mozgókönyvtári ellátás elérhető - olvasósarok működtetése;
- közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország
ponton (közösségi információs hozzáférési pont).
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- közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
- helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
- egészségfejlesztési programok megvalósítása;
- Üzlethelyiség (ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében;
- elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont);
3. Működése:
A gyomaendrődi IKSZT az ünnepélyes átadást követően a Rózsahegyi Ház nevet viseli.
A Rózsahegyi Ház ünnepélyes átadására 2012.02.03-án került sor. A pályázatban vállalt heti 50 órás nyitva tartást
biztosítjuk.
Nyitva tartás:
Hétfő 9-12 14-19
Kedd 14-21
Szerda 11-19
Csütörtök 9-12 14-19
Péntek 11-18
Szombat 11-18
Vasárnap 13-18
Kezdetben Barnáné Bula Judit heti 30 órában, Erdélyiné Séllei Annamária pedig heti 20 órában volt foglalkoztatva. A
váltott műszakos munkavégzés nem tette lehetővé, hogy a dolgozók között sikeres együttműködés alakuljon ki.
Mindezeket figyelembe véve 2012.04.02-től személyi és munkarendi változás történt. Az új munkatárs Szabó
Péterné, aki már szintén heti 30 órában dolgozik. Így több lehetőség nyílt arra, hogy munkájukat összehangolva
végezzék, a programokat közösen szervezve eredményesebben működhessenek.
A műszaki feltételek folyamatosan kerültek kiépítésre (internet, Digi-Tv, telefon).
A szabadidő hasznos eltöltéséhez vásároltunk játékokat. A Határ Győző Városi Könyvtár kihelyezett helyben
olvasáshoz könyveket, illetve folyóiratokat is rendelkezésünkre bocsájt. Az elején felmerült problémák (fűtés
beállítása, ajtózárak javítása) folyamatosan javításra kerültek. Javításra szorul még a női és mozgáskorlátozott WCben az öblítőtartály, valamint az udvari csap beüzemelése is. Szükséges még kerékpár és babakocsi tároló
létrehozása és pelenkázó rész kialakítása.
Az udvaron a parkosítás megvalósult, a nyár folyamán udvari kemence építést tervezünk.
4. Kötelező programok:
A kötelezően vállalt programok folyamatosan megvalósításra kerültek, ezeket pontosan a vállat feltételek szerint
dokumentáljuk.
Helyszín és feltétel biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez
programtípus keretében megvalósult:
Februárban őstermelőknek szerveztünk előadást. Márciusban egészséges, egyszerű húsvéti ételeket készítettünk
konyhánkban, majd az elkészült finomságokat el is fogyaszthatták a programon résztvevők. Felvettük a
falugazdásszal a kapcsolatot,aki vállalta hogy minden hónap második csütörtökén fogadóórát tart az érdeklődőknek.
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása...
Márciusban személyiségfejlesztő játékot szerveztünk drámajáték címmel.
Április elején kézműves foglalkozás keretében a batikolás technikájával ismerkedhettek meg a gyerekek. Mindkét
programban segítségünkre voltak a Városi Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógusai.
Áprilisban játszóház keretében készültünk a húsvétra. A Rózsahegyi Iskola és a Tulipános Óvoda két munkatársa
közreműködött ennek megvalósulásában.
Májusban megemlékeztünk az édesanyákról és nagymamákról, ajándékot készítettünk részükre.
Közművelődési program:
Februárban ismeretterjesztő előadás hangzott el Tízmilliószoros Nap Címmel. Márciusban filmet vetítettünk a
másság jegyében Ragyogj... címmel.
Áprilisban karaokét szerveztünk a gyerekeknek nagy sikert aratva.
Májusban a X. Bogrács Napjára készülünk, melynek szervezése idén a mi feladatunk.
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése:
Márciusban fogadóórát tartott Lehóczkiné Timár Irén a 8. számú választókörzet képviselője. Helyi aktualitásokról volt
szó.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról...
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Áprilisban versmondó versenyen vettek részt a gyerekek, majd előadás keretében bemutatkozott a Határ Győző
Városi Könyvtár.
Egészségfejlesztési program megvalósítása:
Giricz Magdolna egészségfejlesztési program keretében előadást tartott Természetes gyógymódok alkalmazása a
gyógyításban címmel.
Márciusban Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász, fitoterapeuta, könyvbemutatóval egybekötött nagy sikerű,
telt házas előadást tartott.
Az eddig felsorolt programok résztvevői között minden korosztály képviseltette magát. Mind a felnőttek, mind a
gyerekek szívesen vettek részt programjainkon. Többnyire nagy érdeklődést mutattak, sikerként könyveljük el, hogy
nem csak öregszőlősi lakosok, hanem Gyomaendrőd belterületéről, sőt még Szarvasról is jöttek látogatóink.
Mivel napi szinten főleg gyerekek látogatják a házat, kiemelten foglalkozunk szabadidejük értelmes eltöltésének
megszervezésével. Fő érdeklődési körük az internethasználat. Ennek ellensúlyozására törekszünk.
Éppen ezért szerveztünk a tavaszi szünetre is többféle változatos programot (filmvetítés, karaoke party, kézműves
foglalkozás).
Minden hétfőn és csütörtök este szervezett keretek között tornát tart Barna Nikolett.
Keddenként pedig nálunk próbál az Aranysólyom Táltos Dobkör 18-21 óráig. Akikről érdemes tudni, hogy tagjai
között vannak vidékiek is ( Mezőtúr, Szolnok, Körösladány, Szeghalom).
A helyi civil szervezeteket levélben kerestük meg együttműködés kialakítása céljából.
Partnerséget még nem sikerült kialakítani, néhányan a távolság miatt nem tudnak élni a Rózsahegyi Ház kínálta
lehetőségekkel.
Bízunk benne, hogy a jövőben ezen változtatni tudunk.
A Posta egyik munkatársa keresett meg bennünket azzal a céllal, hogy heti egy alkalommal kihelyezett postai
szolgáltatást biztosítanak az itteni lakosoknak.
Ennek helyet adtunk és már a bemutatkozás meg is történt. Első alkalommal kevesen vették igénybe a
lehetőségeket, de úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben erre lesz kereslet.
Az Ibsen felnőttoktatási központtal közösen hirdettünk számítógépes tanfolyamot, ami a tervezett időpontban ugyan
a kevés jelentkező miatt nem valósult meg, de terveink között szerepel egy későbbi időpontban történő
újraszervezése.
Folyamatban lévő tanfolyamok:
Májusi időpontban Hobbi képzőművész tanfolyam
Június 8-9-10 Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Június 23-24 Gyermek agykontroll tanfolyam
Véleményünk szerint a fejlesztési terv egésze és az egyes programok külön-külön csak akkor eredményesek, ha
azok a helyiek érdekeit szolgálják. Tehát fontos számba venni a célcsoport szükségleteit, igényeit, és azokhoz
mérten szervezni. Terveink között szerepel megcélozni az aktív korosztályt. Esetünkben a program
eredményességét nem az aláírt jelenléti ívek, vagy elkészített fotók száma garantálja, hanem a résztvevők
visszajelzései, a programok helyi megítélése.
Igyekszünk arra törekedni, hogy működésünkkel mindenki számára lehetőséget teremtsünk, hogy szabadidejüket
kulturáltan töltsék el, igényeiket figyelembe véve szervezett programokon vehessenek részt. Minden korosztály
találja meg a neki megfelelő elfoglaltságot és legyen a Rózsahegyi Ház színtere mindennapi életüknek.
Az IKSZT működésének pénzügyi vonatkozásai: (Szilágyiné Bácsi Gabriella)
Az Alapítvány a működtetés pénzügyi részét egyeztette, és folyamatosan egyezteti az Önkormányzattal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012 (II.21.) önkormányzati rendeletében
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésére 3.725.850 Ft támogatást biztosított. Ezen összeg utalása a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére az alábbiak szerint történik:
2012. április 23-án átutalásra került 880.227 Ft, mely összeg jelenti az év első 4 hónapjára járó időarányos
támogatást, csökkentve az Alapítvány részére egyedi kérelmek alapján átutalt összeggel.
2012. április 23-án a januári, februári és márciusi bérekre és járulékaira 426.064 Ft-ot utalt át az önkormányzat, a
ténylegesen felmerült kiadások alapján.
2012. májusától minden hónap 15-éig történik a működési kiadások finanszírozására 295.861 Ft/hó támogatási
összeg utalása, illetve ezen a napon utalja át az önkormányzat az Alapítvány által közölt, a megelőző hónapban
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ténylegesen kifizetett bér és járulék összegét is. A ténylegesen felmerült bér és járulékköltségekre a pályázat
biztosítja a támogatást.
Az Alapítvány a pályázat megvalósításáról a kifizetési kérelmét benyújtotta az MVH-nak, aki a 2012 május 17-i
értesítése alapján a kifizetési eljárást felfüggesztette addig, amíg a folyamatban lévő módosítások kapcsán döntés
születik. (Parkoló az udvarban került megépítésre az eredetileg tervezett helyett) Így a kifizetés időpontja várhatóan
tovább tolódik.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"IKSZT működési beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány beszámolóját az
IKSZT (Rózsahegyi Ház) működésének kezdeti tapasztalatairól tudomásul veszi és elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Start munkaprogram márciusi, áprilisi munkáiról
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban ismertetem a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolítás alatt lévő Start munkaprogram
március és április hónapok eseményeit.
Illegális hulladék felszámolási programelem beszerzései és tevékenységei:
Beszerzésre került 11db kerékpár, valamint 110db szemeteszsák. Szemét gyűjtése és elhordása a következő
helyszínekről:
Szarvasvégi temető környéki illegális hulladék lerakatok, Bánomkert környéke, Mirhó utca, Október 6 ltp., Endrődi
népliget, Endrődi híd és környéke, Szabadság tér és környéke, Kondorosi út, Szarvasi út, Öregszőlő (Iskola utca),
Torzsás zugi kilátó
- 2 fő a Regionális hulladéklerakó telephelyén hulladékot szelektált. (11 fő)
Mezőgazdasági földút karbantartási programelem beszerzései és tevékenységei:
Beszerzésre került: MTZ-1025.3 erőgép, írtókapák, lapátok, kaszák.
Polyákhalmi út, Fazekasi holtághoz vezető csatorna, cserjézés, karbantartás, Torzsás holtág melletti zagykazettáról
és védgátról 3 éves nyír és fűz hajtások méretre vágása és gyűjtése kévébe, ezek a juhnyári szálláson tájba illő
kerítésként lesznek felhasználva.
Túraútvonal cserjézése 7km hosszan. Kálvin út, Hősök útja végén, Sebes György út vége cserjézés, ároktakarítás.
(45 fő)
Belvíz elvezetési programelem beszerzései és tevékenységei:
Beszerzésre került: Lapátok, ásók, csákányok, ágvágók, nagynyomású mosó, áramfejlesztő, betonkeverő.
Nyárfás- Kazinczy utca mögötti terület: csatorna és töltés, cserjézés, kaszálás, karbantartás.
Zrínyi u, Pásztor J u, Tompa u, Kató u. cserjézés, csatorna mélyítés-karbantartás, hulladék-gyűjtés, nádvágás,
áteresz tisztítás, csatorna takarítás, mélyítés. (51 fő)
Téli közmunka programelem beszerzései és tevékenységei:
Beszerzésre került: kaszák, villák, biotégla gyártáshoz: 20q cement és 6 m3 agyagos föld, hidraulika olaj.
Bánomkert, Losonczy utca, Rózsa u., Liliom u, Könyves u., Vadász u, Kinizsi u., Mikes u., Táncsics u., Csókási
holtág part, Fő út, Polányi utca nádvágás, cserjézés, kaszálás. A programelem február 1.-től április 30.-ig tartott,
folytatása október 1.-től lesz (50 fő).
Mezőgazdasági programelemek beszerzései és tevékenységei:
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Beszerzésre került: munkaruhák, homoktövis dugványok, fólia sátrak, rotációs kapa, kerítéselemek, konyhakerti
vetőmagok, tőzeg, műtrágya, cement, sóder.
Szántóföldi növénytermesztés és Homoktövis programelemek dolgozói a Bónom zugi földterület talaj
előkészítésében, valamint az Erzsébet-liget falevél gyűjtésében vettek részt. A polyák halmi pedagógus földön 6ha
olajtök, 12,55ha napraforgó, 2,5-2,5ha árpa-zab el lett vetve. Az állattartó telep dolgozói a tereprendezési
munkálatok után a szociális épület renoválását kezdték meg, valamint a tyúkólat újítják fel. A fóliás
zöldségtermesztés dolgozói is tereprendezéssel kezdtek, megerősítették a kerítést, előkészítették a talajt, átrostálták
a veteményezésre szánt földet. Felállítottak egy fóliasátrat, egynek a fémvázát rakták össze, másik kettőnek pedig
az alapjait készítették el. Elveteményezésre kerültek a paradicsom, paprika magok és egyéb konyhakerti növények.
(65 fő)
A május 2.-án Belügyminisztérium ellenőrizte a projekteket. Elsősorban a mezőgazdasági programelemek
érdekelték, ezeket szemrevételezte a helyszínen is. Kiemelte, hogy a projekteknek fenntarthatóknak kell lennie és a
cél egy hosszabb távon életképes önálló szociális szövetkezet létrehozása. Az ellenőrzés során az alezredes úr
mindent rendben talált.
A Start munkaprogram továbbra is 100%-os bér támogatottsággal működik és az előzetesen kérelmezett dologi
kiadásokat is teljes mértékben téríti a támogató Belügyminisztérium.
Döntési javaslat
"Beszámoló a Start munkaprogram márciusi, áprilisi munkáiról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Start munkaprogram márciusi és áprilisi hónapok eseményeiről
szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Paraizs Tamás r. alezredes
Őrsparancsnok

2. oldal
Tisztelt Képviselőtestület!

A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének 2011. évi munkáját az alábbiak
szerint értékelem.
A rendőrőrs tevékenységét a vonatkozó jogszabályok (Rendőrségi törvény, Szolgálati
szabályzat, Büntetőeljárásról szóló törvény, Büntető törvénykönyv, Szabálysértési törvény,
stb.) illetve az országos és megyei rendőri vezetés által meghatározottak szerint végzi.
Alapvető és legfontosabb célunk az, hogy a lakosság objektív és szubjektív biztonságérzetét
fenntartsuk, ezzel hozzájárulva egy élhető, biztonságos település kialakításához.
A település közbiztonsági szempontból alapvető adottságai, jellemzői:
A várost keresztülszeli a 46-os számú közúti közlekedési főútvonal, valamint a 120-as számú
vasúti fővonal, amely magában foglalja a nagy átmenő forgalmat, illetve ez által potenciális
baleseti tényezőket, valamint az úgynevezett „utazó bűnözők” jelenlétét is.
A fentiek miatt a település több irányból nyitott és vonzásközpontot jelent a környékbeli
települések tekintetében. A település külterülete magában foglal több mint 30.000 hektár
mezőgazdasági területet, 14 holtágat, amelyeken közel 2.000 víkendtelek, 1.300 víkendház
található, amelyek az év meghatározó részében lakatlanul, őrizetlenül állnak. Meg kell említeni
azt is, hogy az őrs illetékességi területe rendkívül nagy kiterjedésű, a Dan-zugtól a
megyehatáron lévő Peresi holtágig terjed, amelyek között mintegy 30 kilométeres távolság van.
A város területén több olyan objektum van, amely elsősorban bűnügyi veszélyeztetettsége miatt
folyamatos rendőri ellenőrzést igényel, főként a bűncselekmények megelőzése céljából.
Ezek közé tartoznak a pénzintézetek és ATM automaták, az üzemanyagtöltő-állomások,
valamint a jelentős személyforgalmat bonyolító üzletek (Penny Market, Lidl áruház, Sikér
üzletek), valamint az ipari park, illetve a piacok területe és azok környéke.
Az őrs illetékességi területéhez tartozik továbbá Hunya község is.

Személyi-technikai feltételek

A Gyomaendrődi Rendőrőrs rendszeresített létszáma a hivatásos állomány tekintetében 21 fő,
megoszlás szerint 1 fő őrsparancsnok, 7 fő bűnügyi beosztott, valamint 13 fő közrendvédelmi
beosztott. Az állománytáblában a bűnügyi és a közrendvédelmi csoporton belül 1-1 fő
csoportvezetői beosztás szerepel.
A közalkalmazotti állomány létszáma alapvetően 4 fő (3 fő ügykezelő, 1 fő takarító), amely
2012. 02. 15-től további 1 fő közmunka-program keretében foglalkoztatott takarítónővel bővült.
A bűnügyi csoport a 2011. évet 1 fő hiánnyal kezdte meg, azonban 2012. 01. 16-tól 1 fővel
bővült, így jelenleg teljes feltöltöttséggel működik.

3. oldal
A bűnügyi szolgálat a 2011. év nagy részében tehát 6 fővel működött, ami a korábbi évekhez
képest jelentős pozitív változásként értékelhető. Emellett a megemelkedett bűncselekményszám
időszerű feldolgozása érdekében a meglévő 3 fő körzeti megbízottat is nagyobb arányban
vontuk be a bűnügyi iratfeldolgozó tevékenységbe.
A közrendvédelmi csoport létszámhelyzete már nem ilyen optimális, a 2011. évet is jelentős
hiány jellemezte az egyenruhás állomány tekintetében.
Az év elején a rendszeresített 13 főből összesen 7 fő volt a hadra fogható állomány, így a
csoport közel 50%-os létszámhiány mellett végezte feladatait.
A helyzet augusztusban 3 fő próbaidős rendőr érkezésével valamelyest javult ugyan, azonban
nekik önálló intézkedési jogkörük nincs, csak járőrtársként vezényelhetők szolgálatra.
A közterületi rendőrök jelenlegi hiánya az év végére így mintegy 23%-ra konszolidálódott,
amellyel 1 fő nappalos, valamint 2 fő éjszakás szolgálat biztosított.
A közrendvédelmi csoport vezetését Szegedi Róbert r. őrgy. végzi, megfelelően koordinálva a
végrehajtói állomány tevékenységét, valamint aktívan kivéve részét a közterületi
szolgálatellátásból.
A létszámhelyzetet értékelve összességében megállapítható, hogy a bűnügyi állomány
feltöltöttsége az állománytáblához viszonyítva optimális, a közrendvédelmi szolgálat 3 fős
(23%-os) hiánya azonban meglehetősen nehezíti a napi szolgálat, illetve a folyamatos egyéb
szolgálati feladatok (akciók, csapatszolgálati tevékenységek, oktatások, iskola rendőre, stb.)
tervezését, szervezését.
A jövőre nézve némi bizakodásra adhat okot az, hogy jelenleg több gyomaendrődi fiatal folytat
rendőr szakközépiskolai tanulmányokat, akik a későbbiekben a feltöltés bázisául szolgálhatnak
majd.
Az elhelyezési és technikai feltételeink jónak mondhatók, a gépjárműpark alapvetően korszerű
gépkocsikból áll, amelyek számukban is elegendőek a feladatok teljesítéséhez.
Az önkormányzat által korábban rendelkezésünkre bocsátott robogókat elsősorban a bűnügyi
tevékenység során használjuk, a külterületek ellenőrzése pedig a rendőrségi Lada Niva által
szintén megoldott.
A számítógépekről ez már nem mondható el, meglehetősen elavultak, ezáltal lassítják az
ügyirat feldolgozó tevékenységet, amelyet esetenként az ügyfelek szóvá is tesznek.
A Polgármesteri Hivataltól kapott számítógép, illetve 2 db. monitor jelentős segítség az
ügyfeldolgozás terén, az őrsön jelenleg a legkorszerűbb technikát képviselik.
Az ügyfelek fogadása, beleértve az akadály-mentesítést is, szintén kultúrált környezetben
történik.

4. oldal
A bűnügyi helyzet alakulása

Gyomaendrőd város bűnügyi helyzetét, a bűncselekmények számának, illetve azok jellegének
alakulását alapvetően meghatározzák a város területi jellemzői, valamint a lakosság
egzisztenciális helyzete.
A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén tudomásunkra jutott bűncselekmények
száma az elmúlt öt évben (2007-2011-ig) változó képet mutat, 313 és 842 eset között mozog.
Az értékelt 5 évben az ismertté vált bűncselekmények átlaga 520 volt, tehát megállapítható,
hogy a tavalyi évi 842 eset a jellemző átlag fölötti.
Ennek oka az eredményesen feldolgozott 545/2010. bü., amelyben mintegy 300
bűncselekmény elkövetését regisztráltuk. Ezek részben a közrend, ezen belül a közbizalom
elleni bűncselekmények körébe tartozó magánokirat-hamisítások, illetve a vagyon elleni
bűncselekmények körébe tartozó csalások voltak.
A fenti ügyben elkövetett nagyszámú magánokirat-hamisítások a bűncselekmények jellemző
strukturális összetételére is jelentős hatással bírtak, azonban a magas számuk ellenére
kijelenthető, hogy - a cselekmények jellegénél fogva- a lakosság szubjektív biztonságérzetére
nem voltak hatással. (elkövetésük nem közterületen történt, okirattal kapcsolatos cselekmény)
Amíg az előző években a bűncselekmények számát alapvetően a vagyon elleni cselekmények
alakították, (2010. évben ismertté vált összes bűncselekmény 70%-a), addig 2011-ben már a
közrend elleni bűncselekmények aránya is meghatározó volt.
Az említett 545/2011. bü. következtében a 2011-ben az összes tudomásunkra jutott
bűncselekmény 46%-a a közrend, ezen belül a közbizalom elleni bűncselekmény, 45%-a pedig
vagyon elleni delictum volt.
Amennyiben ezt az egy bűnügyet kiemeljük, megállapítható, hogy még mindig a vagyon
elleni bűncselekmények a település meghatározói, ezen belül is a lopások.
Az összes ismertté vált bűncselekmények 21%-a lopás volt, amely áttételesen jelzi a térség
lakóinak egzisztenciális viszonyait, vagyoni helyzetét, illetve a jellemző bűncselekményi
„trendet.”
Az elmúlt öt év adatai alapján egyébként megállapítható, hogy a vagyon elleni
bűncselekményeken belül általában stagnáló tendencia mutatkozik. Figyelembe véve azt, hogy
ezek a bűncselekmények a legirritálóbbak a lakosság számára, valamint azt, hogy arányuk az
összes bűnözést tekintve meghatározó, ezek szinten tartása, illetve lehetőség szerinti
visszaszorítása mindenképpen súlyponti feladatunk.
A betöréses lopások nagy részét az elmúlt 5 évben főként tanya-, illetve lakásbetörések adták,
esetenként kocsma-, illetve üzletbetörések is előfordultak. Ezt a bűncselekmény típust
kiemelten kezeljük, tekintettel arra, hogy a lakosság intim szféráját érintő, rendkívül irritáló
esetekről van szó. Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve– bár egyes évek között jelentős
eltérés mutatkozhat- stagnáló tendencia állapítható meg.

5. oldal
A betöréses lopások mellett 2011. évben viszonylag nagy számban fordultak elő
kerékpárlopások (27), gépkocsi-feltörések (14), valamint besurranásos lopások is (34), amelyek
felderítését nehezíti a sértettek hanyagsága, valamint idős kora és az ebből adódó gyengébb
megfigyelési képességük.
A vagyon elleni bűncselekmények kiemelten fontos tényezője a rablások számának alakulása.
Az őrs tekintetében általánosságban elmondható, hogy a rablások száma alacsony szinten
stagnál (2011-ben 1 eset), az elmúlt 5 évben sorozat-jellegű rablás nem jutott tudomásunkra az
illetékességi területen.
A kábítószerrel visszaélés bűncselekmény tekintetében megállapítható, hogy fokozott figyelmet
fordítottunk a városban is jelen lévő kábítószer fogyasztók kiszűrésére, amelynek érdekében
akciókat szerveztünk, valamint a tudatosabb gépjármű- és ruházat-átvizsgálásra helyeztük a
hangsúlyt.
A 2011. évben 2 esetben folytattunk eljárást ilyen bűncselekmény miatt.
A vagyon elleni bűncselekmények mellett meghatározó a személy elleni, a közlekedési,
valamint a közrend elleni bűncselekmények alakulása.
A statisztikai adatokat tanulmányozva megállapítható, a személy elleni bűncselekmények 13ról 22-re emelkedtek.
A tavalyi évben 2 esetben történt emberölés a településen, amelyben sikeresen derítettük fel az
elkövetőket.
A közlekedési bűncselekmények 24-ről 20-ra csökkentek, amely illeszkedik az elmúlt 5 év
folyamatosan csökkenő tendenciájához.
Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az egyenruhás állomány közterületi megjelenése
általában véve jelentős szerephez juthat a bűncselekmények megelőzésében és
megakadályozásában, azonban a jelenlegi létszámhelyzetet figyelembe véve (1, illetve 2 fő
járőr napszakonként) irreális elvárás a folyamatos, kellően hatékony közterületi jelenlét.
A bűnügyi helyzetet értékelve összességében megállapítható, hogy Gyomaendrőd város 2011.
évi közbiztonsági helyzete nem tér el lényegesen az elmúlt évektől, a közterületen elkövetett,
illetve az erőszakos bűncselekmények csökkenése mellett a vagyon elleni bűncselekmények
száma emelkedett.

A közlekedésrendészeti helyzet alakulása

Az elmúlt öt évben az illetékességi területünkön bekövetkezett összes közlekedési balesetek
száma alapvetően stagnáló képet mutat. (2011-ben 52 eset)
A személyi sérülés nélküli balesetekben (24 eset) nagyobb az éves ingadozás, a személyi
sérüléses eseteknél azonban nincs szignifikáns eltérés a helyi átlagtól.
A személyi sérüléses baleseteken (28) belül a halálos balesetek száma (0), a súlyos (11),
valamint a könnyű sérüléses (17) balesetek száma nem mutat jelentős eltérést az átlagtól.

6. oldal
Közlekedésrendészeti szakmai szempontból a várost keresztülszelő 46-os számú főútvonal,
illetve az ezzel párhuzamosan kiépített kerékpárút nagy forgalma miatt potenciális baleseti
veszélyforrás. Az útvonalon több veszélyes kereszteződés is található (pl.: Fő út- Pásztor út, Fő
út-Bajcsy út), ezért a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedők ellenőrzésére.
Fontos kiemelni, hogy az elmúlt években évente 1 halálos kimenetelű baleset történt az őrs
illetékességi területén, amely abszolút értékben nem mondható magasnak, főként annak
figyelembe vételével, hogy a 46-os számú főútvonal igen nagy forgalmat bonyolít.
A sebességtúllépés, illetve a sebesség helytelen megválasztása kiszűrése érdekében átlagosan
havonta 5-6 alkalommal került sebességmérő vezényelve a területünkre.
A sebességmérések tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy általában véve lassult a közúti
közlekedés, amelyben nyilván nagy szerepe van a közelmúltban hatályba lépett közigazgatási
bírság következetes alkalmazásának.
A kerékpárosok által okozott balesetek számának visszaszorítása érdekében továbbra is
igyekeztünk a szabálysértő kerékpárosokat következetes és differenciált mértékű intézkedés alá
vonni, amelyet alátámaszt a velük szemben ittas járművezetés, illetve kivilágítatlan
kerékpározás miatt kiszabott helyszíni bírságok, valamint szabálysértési feljelentések száma is.
(összesen 491 szabálysértő kerékpárossal szemben intézkedtünk.)
A kerékpárosok fokozott ellenőrzésének eredménye lakossági visszajelzésekből is érzékelhető.
A Hármas-Körös folyó gyomaendrődi szakasza idegenforgalmi, illetve természeti jelentősége
mellett közlekedésrendészeti szempontból is fontos tényező. Eseti jellegű vízi akciók során
minden esetben ellenőrizzük a vízi járműveket is. Az elmúlt években hajózási szabályok
megsértése miatti vízi közlekedési baleset nem történt.

A közrendvédelmi helyzet értékelése

Célunk a 2011. évben is a bűnügyi szemléletű közterületi szolgálat előtérbe helyezése volt,
illetve a szabálysértőkkel szembeni differenciált intézkedések végrehajtása.
A közrendvédelmi állomány intézkedési mutatóit alapjaiban meghatározta a csoport korábban
tárgyalt létszámhelyzete; abszolút értékben az elmúlt 5 év tekintetében a 2011. évben
foganatosítottuk a legkevesebb intézkedést.
A saját kezdeményezésű intézkedések 5 éves átlaga 2521, ehhez képest 2011-ben 1885
intézkedést kezdeményeztünk önállóan, amely mintegy 25%-os csökkenést jelent.
Az intézkedési kategóriákat külön megvizsgálva látható, hogy az előállításokon kívül minden
mutatóban csökkenés tapasztalható.
A negatív irányú változás okait elemezve megállapítható, hogy a közterületre vezénylés
mértéke is 22%-os csökkenést mutat az előző évhez képest (14.919 óráról 11.682 órára),
ráadásul a 3 fő próbaidős rendőr önálló intézkedési jogkörének hiánya is „érződik” ezen a
statisztikai mutatón.

7. oldal
Szintén fontos, hogy jogszabályi változás következtében olyan szabálysértés (ittas
járművezetés) került közigazgatási eljárás hatálya alá, amely a korábbi években helyszíni
bírsággal szankcionálható volt.
Ennek következtében elsősorban az ittas kerékpárosokkal szembeni intézkedések időtartama
hosszabbodott meg lényegesen, ezzel is csökkentve a közterületre vezénylés tényleges idejét.
Az állomány intézkedési aktivitását tekintve általánosságban véve megállapítható, hogy az
utóbbi 5 évben egyenletes tendenciát mutat, azonban a 2011. évben jelentkező létszámhiány
már egyértelműen éreztette negatív hatását mind a demonstratív- bűnmegelőző célú közterületi
jelenlét, mind az intézkedések számszerű alakulásának terén.
A járőrállomány átlag életkora jelenleg 25 év, tehát az elmúlt évekhez mérten tovább fiatalodott
a csoport. A tapasztalt körzeti megbízottak, jelentősebb hely- és személyismerettel, társadalmi
kapcsolatokkal bíró idősebb rendőrök hiánya folyamatosan érezteti hatását, amelyet a kollégák
személyes motivációja, szorgalma valamelyest pótol.
A minden évben jelentkező -szezonális jellegű- feladatok (nemzeti ünnepek, idegenforgalmi
idény, halottak napja, karácsonyi bevásárló időszak) végrehajtása szintén nagy többletterhet
jelentett az állománynak, az esetek túlnyomó részében berendeléssel lehetett megoldani a
feladatokat.
Az év folyamán végrehajtottuk a kötelezően elrendelt akciókat és fokozott ellenőrzéseket (év
eleji szórakozóhely-ellenőrzések, idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésével
kapcsolatos fok. ell., közlekedésrendészeti, idegenrendészeti akciók, stb.).
2011. évben folytattuk a „Zebra- akadémia”, illetve az „Iskola rendőre” programokat is,
amelyben a 3 fő KMB állomány, illetve 1 fő járőr vett részt.
A belvárosi közterületi jelenlét mellett tovább folytatódott a tanya program is, amelynek
keretében az 5 veszélyeztetett tanya lakóit havonta 1 alkalommal ellenőriztük.
Az értékelt időszakokban a tanyákon lakók sérelmére nem követtek el bűncselekményt.
A közrendvédelmi állomány tagjaival szemben megalapozott rendőri intézkedés elleni panasz
az elmúlt években nem érkezett, emellett pozitívum az is, hogy 2007-tól, 2011-ig nem érkezett
megalapozott ügyészi óvás helyszínbírság törvénytelen kiszabása miatt.

Kapcsolataink, együttműködés a város szervezeteivel

Az értékelt időszakban a települési önkormányzat és a helyi rendőrőrs közötti kapcsolat jónak
mondható, kölcsönösen segítettük egymás eredményes működését.
Az őrsparancsnok részt vesz az önkormányzat havonta megtartandó testületi ülésén és napi
kapcsolatot tart a tisztségviselőkkel, valamint az intézményvezetőkkel. (jegyző, gyámhivatal,
térségi humánsegítő szolgálat, munkaügyi központ, stb.)
Településünkön közterület-felügyelői, mezőőri szolgálat, illetve településőrség is működik,
amely főként az iskolák körüli közlekedésbiztonság, illetve a külterületi részek rendjének
fenntartásában jelent segítséget.

8. oldal
Folyamatos a munkakapcsolatunk a városi polgárőr szövetséggel, amelynek tagjai az elmúlt
években végrehajtott rendezvénybiztosítási feladatokban, portya-, illetve figyelőszolgálatokban
is aktívan részt vettek, ezzel segítve munkánkat.
Szintén jó a területen lévő holtág szövetségekkel történő együttműködésünk, közös
ellenőrzéseink. A magánkézbe került vizek, és tartósan bérelt halászati jogok élvezői sok
figyelmet és erőt áldoznak a tulajdonuk megóvására, ezzel kiemelkednek más, halászati joggal
bíró szervezetek közül, jogsértés gyanúja esetén gyakran fordulnak hozzánk.
Együttműködés keretében oktatási, óraadói feladatokat is ellátunk, mind a középiskolákban,
mind az általános iskolákban.
A bűnügyi csoportból 1 fő nyomozó heti 6 órában tart előadást a Kner Imre Szakközépiskola
rendészeti szakos osztályának, ahonnan évente átlagban 4-6 fő adja be jelentkezését rendőri
szakirányú oktatási intézménybe.
Általános iskolai tevékenységünk keretében az „Iskola rendőre”, illetve a „Zebra Akadémia”
nevű programokat végezzük, de esetenként egyéb bűnmegelőző előadásokat is tartunk az
oktatási intézményekben. (pl.: Bethlen G. Szakközépiskola)

Tisztelt Képviselőtestület!
A fentiek alapján megállapítható, hogy a rendőrőrs a számára kitűzött feladatokat elvégezte.
A továbbiakban is célunk, hogy feladatainkat Gyomaendrőd lakosságának megelégedésére
végezzük.
Kérem Tisztelt Képviselőtestületet a tájékoztatómban foglaltak megvitatására és annak
elfogadására.

Gyomaendrőd, 2012. május 17.

Tisztelettel:
Paraizs Tamás r. alezredes
Őrsparancsnok

A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom:
Oltyán Sándor r. alezredes
Rendőrségi főtanácsos
Kapitányságvezető

9. oldal
A Gyomaendrődi Rendőrőrs közlekedésbiztonság helyzete és tendenciái
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10. oldal
A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett meghatározó
bűncselekmények alakulása 2007-2011. időszakban
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11. oldal
A vagyon elleni bűncselekmények alakulása az összes bűncselekmény tekintetében
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12. oldal
A Gyomaendrődi Rendőrőrs közrendvédelmi állomány
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13. oldal

Saját kezdeményezésű intézkedések a közterületre vezénylés tükrében
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14. oldal
Az ittas járművezetők kiszűrése az alkalmazott alkoholszondás ellenőrzések tükrében
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15. oldal

A közlekedési szabálysértést elkövető kerékpárosokkal szemben foganatosított intézkedések
alakulása a 2007-2011. évben
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16. oldal
Kerékpárosokkal szembeni intézkedések
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