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. június 20-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.
Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan az ülés kezdő időpontja és
helyszíne: 13.30 óra, Magtárlaposi úti félkész lakások


Napirend:
1. A Magtárlaposi úton található félkész lakások helyszíni bejárása
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási kérelme
4. Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása
5. Járóbeteg szakellátás működtetésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás
6. Tájékoztatás a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének változásáról Ecsegfalva
vonatkozásában
7. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
8. Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
9. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek közötti megállapodás felülvizsgálata
10. A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás
11. A GYÜSZTE beszámolója
12. Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár
13. Körös Kajak SE - Csónakház felújítás LEADER támogatás melléklete – használatba adási
szerződésmódosítás
14. Bejelentések



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.

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
1. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
2. A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24.C. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázatok
elbírálása
3. Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/4. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok
elbírálása
4. Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C.4. sz. alatti költségalapú bérlakásról
5. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok
elbírálása
6. Fiatal házasok ingatlanbővítéséhez támogatás megállapítása
7. Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. június 15.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20.
napján tartandó rendes üléséhez

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azonnali végrehajtású
határozatok végrehajtásáról jelentés 2012. január - 2012. május
Határozat száma
22/2012. (I. 22.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

25/2012. (I. 22.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

52/2012. (II. 15.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt
53/2012. (II. 15.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt
54/2012. (II. 15.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

65/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt
66-69/2012. (III. 21.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt
70/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt
71-78/2012. (III. 21.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt
79/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

80/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

81/2012. (III. 21.) Gye. Kt.

Döntés tartalma
Végrehajtás határideje/Jelentés
Önkormányzati támogatásból adódó Az ügyfél 2012. június 30. napjáig
kötelezettség vizsgálata
kapott határidőt a dokumentum
becsatolására, a jelentés elkészítésének
időpontjáig a dokumentum becsatolása
nem történt meg.
Fellebbezés
bérleti
jogviszony A Hivatal minden hónapban ellenőrzi a
felmondása ellen – Gyomaendrőd, részletfizetés teljesítését.
Vízműsor 2/N – a
bizottság a
fellebbezésnek helyt adott, határozatát
visszavonta
Önkormányzati támogatásból adódó Az ügyfél és a Pénzügyi Osztály
kötelezettség teljesítésének vizsgálata – tájékoztatása megtörtént a bizottsági
határidő hosszabbítást engedélyez
döntés közlésével.
Önkormányzati
támogatáshoz Az ügyfél és a Pénzügyi Osztály
kapcsolódó ingatlanrész értékesítése
tájékoztatása megtörtént a bizottsági
döntés közlésével.
Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/F. szám Az ügyfél megadott határidőig nem
alatti bérlakás közüzemi díj tartozása - csatolta a kért dokumentumot, a
2012. március 15. napjáig mutassa be 83/2012. számú határozatban a
a részletfizetési kedvezményt
bizottság a bérleti szerződést 2012.
április 30. napjával felmondta.
Költségalapú bérlakásra benyújtott A bérleti szerződés 2011. április 2.
pályázatok elbírálása
napján megkötésre került.
Költségalapú bérlakásra benyújtott Az ügyfelek tájékoztatása megtörtént a
pályázatok elbírálása – nem nyert bizottsági döntés közlésével.
pályázók elutasítása
Költségalapú bérlakásra benyújtott A bérleti szerződés 2011. március 30.
pályázatok elbírálása
napján megkötésre került.
Költségalapú bérlakásra benyújtott Az ügyfelek tájékoztatása megtörtént a
pályázatok elbírálása – nem nyert bizottsági döntés közlésével.
pályázók elutasítása
Tájékoztatás a szociális bérlakásban Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
(Gyomaendrőd, Okt. 6. ltp. B/4/13) élő bizottsági döntés közlésével.
bérlők díjhátralékáról –
A Bizottság a hátralék megfizetésére
2012. április 30. napjáig fizetési
határidőt biztosított a Bérlő számára, a
fizetés elmaradása esetén a bérleti
jogviszony 2012. május 31. napjával
felmondásra kerül.
Tájékoztatás a szociális bérlakásban Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
(Gyomaendrőd, Vízműsor 2/K) élő bizottsági döntés közlésével.
bérlők díjhátralékáról –
A Bizottság a hátralék megfizetésére
2012. április 30. napjáig fizetési
határidőt biztosított a Bérlő számára, a
fizetés elmaradása esetén a bérleti
jogviszony 2012. május 31. napjával
felmondásra kerül.
Tájékoztatás a szociális bérlakásban Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a

Üokke. határozat zárt

82/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

83/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

84/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

85/2012. (III. 21.) Gye. Kt.
Üokke. határozat zárt

118/2012. (IV. 18.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt
119-120/2012. (IV. 18.)
Gye. Kt. Üokke. határozat
zárt
122/2012. (IV. 18.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt

123-131/2012. (IV. 18.)
Gye. Kt. Üokke. határozat
zárt
132/2012. (IV. 18.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt
150/2012. (V. 23.) Gye.

(Gyomaendrőd, Okt. 6. ltp. A/4/12) élő
bérlők díjhátralékáról –
A Bizottság a hátralék megfizetésére
2012. április 30. napjáig fizetési
határidőt biztosított a Bérlő számára, a
fizetés elmaradása esetén a bérleti
jogviszony 2012. május 31. napjával
felmondásra kerül.
Tájékoztatás a szociális bérlakásban
(Gyomaendrőd, Vízműsor 2/J) élő
bérlők díjhátralékáról –
A
Bizottság
a
dokumentum
bemutatására 2012. április 30. napjáig
határidőt biztosított a Bérlő számára
Tájékoztatás a szociális bérlakásban
(Gyomaendrőd, Vízműsor 2/F) élő
bérlők díjhátralékáról –
A Bizottság a hátralék megfizetésére
2012. április 30. napjáig fizetési
határidőt biztosított a Bérlő számára, a
fizetés elmaradása esetén a bérleti
jogviszony 2012. május 31. napjával
felmondásra kerül.
Tájékoztatás a szociális bérlakásban
(Gyomaendrőd, Okt. 6. ltp. B/1/2) élő
bérlők díjhátralékáról –
A Bizottság a hátralék megfizetésére
2012. április 30. napjáig fizetési
határidőt biztosított a Bérlő számára, a
fizetés elmaradása esetén a bérleti
jogviszony 2012. május 31. napjával
felmondásra kerül.
Tájékoztatás az Endrődi u. 5-7 C.4.
szám alatti költségalapú bérlakás
díjhátralékáról – az elhunyt bérlő fiát
kötelezte a Bizottsága bérlakás
kiürítésére, a közüzemi szolgáltatási
díjhátralék rendezésére
Költségalapú bérlakásra benyújtott
pályázatok elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott
pályázatok elbírálása – nem nyert
pályázók elutasítása
Szociális bérlakás kiutalása –Apponyi
u. 24/C

bizottsági döntés közlésével.

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével. A
dokumentum bemutatása határidőre
megtörtént.

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével.

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével. A Bérlő a
megadott
határidőig
hátralékát
rendezte.

A Bizottság a júniusi ülésén önálló
napirendi pontban kap tájékoztatást a
megtett intézkedésekről.

A bérleti szerződés 2011. május 25.
napján megkötésre került.
Az ügyfelek tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével.

Az ügyfél a felajánlott bérlakást nem
fogadta el, a bérlakás újból
meghirdetésre került, pályázati eljárás
jelen ülésen zárul le.
Szociális
bérlakásra
benyújtott Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
pályázatok elbírálása – nem nyert bizottsági döntés közlésével.
pályázók elutasítása
Önkormányzati támogatásból adódó Az ügyfél és a Pénzügyi Osztály
kötelezettség teljesítésének vizsgálata – tájékoztatása megtörtént a bizottsági
határidő hosszabbítást engedélyez
döntés közlésével.
Önkormányzati támogatásból adódó Az ügyfél és a Pénzügyi Osztály

Kt. Üokke. határozat zárt
151/2012. (V. 23.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt
152/2012. (V. 23.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt

153/2012. (V. 23.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt

kötelezettség teljesítésének vizsgálata –
határidő hosszabbítást engedélyez
Önkormányzati támogatásból adódó
kötelezettség teljesítésének vizsgálata –
egyik fél elbocsátása a szerződésből
Hátralékkal rendelkező bérlők bérleti
jogviszonya
–
részletfizetési
megállapodás bemutatására 2012.
június 30. napjáig biztosít határidőt a
bizottság.
Gyomaendrőd, Vízműsor u. 2/F.
Hátralékkal rendelkező bérlők bérleti
jogviszonya
–
részletfizetési
megállapodás
időtartamára
a
jogviszony felmondását felfüggeszti
Október 6. ltp. 1/B/IV/13.

154/2012. (V. 23.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt

Hátralékkal rendelkező bérlők bérleti
jogviszonya
–
részletfizetési
megállapodás
időtartamára
a
jogviszony felmondását felfüggeszti
Vízműsor 2/K.

155/2012. (V. 23.) Gye.
Kt. Üokke. határozat zárt

Hátralékkal rendelkező bérlők bérleti
jogviszonya
–
részletfizetési
megállapodás
időtartamára
a
jogviszony felmondását felfüggeszti
Október 6. ltp. A/4/12.

tájékoztatása megtörtént a bizottsági
döntés közlésével.
Az ügyfél és a Pénzügyi Osztály
tájékoztatása megtörtént a bizottsági
döntés közlésével.
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével.

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével, a
részletfizetés és az aktuális fizetési
kötelezettség folyamatos (havi)
figyelemmel kisérése a részletfizetési
megállapodás időtartama alatt.
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével, a
részletfizetés és az aktuális fizetési
kötelezettség folyamatos (havi)
figyelemmel kisérése a részletfizetési
megállapodás időtartama alatt.
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént a
bizottsági döntés közlésével, a
részletfizetés és az aktuális fizetési
kötelezettség folyamatos (havi)
figyelemmel kisérése a részletfizetési
megállapodás időtartama alatt.

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Magtárlaposi úton található félkész lakások helyszíni bejárása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület 2012. májusi testületi ülésén tárgyalt a Magtárlaposi úton található félkész lakások
befejezéséről, és arra utasította az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy
a 2012. júniusi testületi ülésre tegyen javaslatot a Magtárlaposi u. 1-3. sz. alatt kialakításra kerülő lakások, és
garázsok bérleti díjára, valamint két lakás értékesítésére.
A Bizottság az ülés első napirendi pontjaként megtekinti a félkész lakásokat és a helyszíni bejárást követően tesz
javaslatot a lakások értékesítésére.
Az ingatlan földszintjén 2 lakás helyezkedik el külön bejárattal, a két lakás között található két garázs. A két lakás
közel azonos alapterületű, azonos beosztású (az előterjesztés mellékletét képezi mind a földszint, mind az emelet
műszaki leírása, alaprajza). Az emeleten található három lakás egy közös lépcsőházból közelíthető meg. A három
lakásból kettő közel azonos alapterületű, azonos beosztású, a harmadik kisebb alapterületű, egy hálószobás lakás.
Az épület szerkezetéből, a lakások elhelyezkedéséből és nagyságából adódóan a földszinten található magasabb
értékű lakások eladása tűnik logikusabbnak, így a földszinten kerülne magántulajdonba két lakás, az emeleti szint
pedig maradna önkormányzati tulajdonban. A kisebb lakás egyedülálló személynek, míg a két nagyobb lakás
családnak adható bérbe. A földszinti lakások bejárata teljesen elkülönül nemcsak egymástól, de az emeleti
lakásokhoz vezető lépcsőházi bejárattól is.
Kérem a Bizottságot a helyszíni bejárást követően tegye meg javaslatát a lakások értékesítésére.
A Képviselő-testület a lakások bérleti díjára vonatkozóan is javaslatot vár a Bizottságtól.
A Bizottság 2012. áprilisi ülésén tett javaslatot emelt összegű lakbér megállapítására a felújított Október 6. ltp. B/10.
szám alatti szociális bérlakás szolgálati bérlakássá átminősítése kapcsán. A kiindulási pont a Fő u. 210. szám alatti
szolgálati bérlakás (Gyógyszertári) lakbére volt, mely lakás felújítását követően a Képviselő-testület a lakbér
összegét 100,- Ft/m²-rel növelte meg.
Javasoljuk, hogy a Magtárlaposi úti félkész szolgálati lakások esetében is emelt összegű lakbér kerüljön
meghatározásra. Az összkomfortos lakások lakbére 260,- Ft/m², így az újonnan befejezett összkomfortos szolgálati
bérlakások (orvos lakások) bérleti díja 360,- Ft/m²-ben kerülne meghatározásra.
A lakások lakbére, a fentiek szerint az alábbiak szerint alakulna (mind az öt lakás lakbérét kiszámoltuk, az
értékesítés tényétől függetlenül):
Földszint:
I. számú lakás 80,79 m² lakbére: 29.100,- Ft/hó + garázs bérleti díja: 1.210.-Ft/hó
II. számú lakás 80,32 m² lakbére: 28.900,- Ft/hó + garázs bérleti díja: 1.210.-Ft/hó
Emelet:
III. számú lakás 68.37 m² lakbére: 24.600,- Ft/hó
IV. számú lakás 59.94 m² lakbére: 21.600,- Ft/hó
V. számú lakás 72,03 m² lakbére: 25.900,- Ft/hó
Kérem a Tisztelt Bizottságot a helyszíni bejárást követően tegyen javaslatot az értékesíteni kívánt lakásokra,
valamint az önkormányzati tulajdonban maradó szolgálati bérlakások bérleti díjára.

Döntési javaslat
"A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díjának meghatározása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyomaendrőd 3542/14 helyrajzi
számú Magtárlaposi úti ötlakásos társasházból az alábbi lakásokat kívánja értékesíteni:
….. számú lakás,
….. számú lakás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban maradó három szolgálati
bérlakás lakbérét 360,- Ft/m²-ben határozza meg és ezzel egyidejűleg utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2012. augusztusi testületi ülésre terjessze be a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
tervezetet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Három királyfi, három királylány” mozgalom egy olyan civil kezdeményezés amely több területen, különböző
projektekkel kívánja elősegíteni hazánk népesedési problémáinak megoldását. A mozgalom egyik projektje a
Babazászló-projekt. Célja, hogy az intézmények, otthonok falán azt is jelezzük zászlóval, ha valahol kisbaba
születik, hiszen ez a közösségnek is érték, öröm. Régen hagyomány volt, hogy kisbabás otthonokat a környéken
lakók néhány hétig segítették a szülés után, a zászló célja ezt a szokást is újjáéleszteni.
Mint köztudott - bár szervezeti szabályzatunkban es sem intézményesített - a kitüntetettjeink, vagy az önkormányzati
szervezetünk egykori választottjai, alkalmazottjai halála esetén megemlékezünk a gyász lobogójával. A
mozgalommal együtt mia is azt szeretnénk elérni, hogy ne csak a haláleseteket jelezzük fekete zászlóval, hanem a
gyermekek születését is köszöntsük. – Sajnos ma Magyarországon kevesebben születnek, mint ahányan
meghalnak. – A gyermekköszöntő babazászló a jövőbe vetett hitet is szimbolizálja, így reméljük, alkalmas
lelkiállapotunk pozitív fordulatának elősegítésére is.
Javasoljuk, hogy e két jelkép az SZMSZ-ben a helyi jelképekkel azonos elbírálásban részesüljön és kerüljön
nevesítáésre az alkalmazásának címzettje is.
Az államháztartási törvény új rendelkezései szerint 2012. évtől a költségvetés tervezése során a költségvetési
rendelet tartalmára vonatkozó előírások alapján elkülönül egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve a polgármesteri
Hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai.
A 2012. évi jogszabályi változásokhoz kapcsolódóan a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről
szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet szerint a szakfeladat rendjében jelentős módosítás történt. Az
önkormányzatok SzMSz-ében szerepeltetni kell, és a törzskönyvi nyilvántartásba be kell jelenteni az önkormányzat
által kötelezően ellátandó és a vállalt tevékenységeinek szakfeladatait. A szakfeladatok változásából adódó változást
az Önkormányzat SzMSz módosítását az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján 2012. december 31-ig kell
elvégezni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a településen működő
nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötött, melyről Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 212/2012.(IV. 26.) Gye. Kt. határozatával döntött. Az együttműködési megállapodások 2012. május 7-én
aláírásra kerültek. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §. (2) bekezdés alapján a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kell a működési
feltételeket a megállapodás megkötését követően.
A jogszabályok végrehajtására a következő rendelet módosítást terjesztem be megalkotásra.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
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rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. §-a kiegészül a következő (4) - (7) bekezdésekkel.
"(4) Az önkormányzat saját jelképeivel azonos kategóriaként ismeri el Magyarország állami és önkormányzati
szervei által elfogadott és széles körben elterjedt jelképeket, így különösen a:
a) babalobogót,
b) gyászlobogót
(5) A babalobogó a telelepülés újszülöttjeit köszöntő jelkép.
(6) Gyomaendrődön alkalmazandó babalobogó alapszíne fehér. A lobogó közepén egy arany nap szimbólum
helyezkedik el.
(7) A (4) bekezdésben foglalt lobogók a Városházán helyzehetők el a városi címer és zászló használatáról szóló
24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4/A. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
2. § A SZMSZ V. fejezet címe "A helyi nemzetiségi önkormányzatok" címre módosul és a 24/A. § helyébe a
következő rendelkezés lép.
"A helyi nemzetiségi önkormányzatok
24/A. § (1) A Képviselő-testület az olyan tartalmú normatív rendelkezését, amely törvény által meghatározott
nemzetiségi jogokat, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi
sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e
minőségében érinti, azt a települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével alkothatja meg.
(2) A (1) bekezdésben foglalt döntési javaslatot és a döntést megalapozó írásos előterjesztést a helyi nemzetiségi
önkormányzatok részére a Képviselő-testület ülését megelőző 30. napig kell megküldeni.
(3) A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) az önkormányzat székhelyén kijelölt helyiség biztosítása a testületi ülések megtartásához,
b) az önkormányzati hivatalban használatos minőségű ügyintézési és önkormányzati feladatellátási hely
térítésmentes biztosítása,
c) a b) pontban biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségek viselése,
d) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét
garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
e) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
f) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző köztisztviselők biztosítása.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) a 6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan - nemzetiségi önkormányzat által
vállalt állagfenntartási kötelezettség és közüzemi költségviselés melletti - térítésmentes biztosítása a testületi ülések
megtartásához és az ügyintézési feladatellátáshoz,
b) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét
garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
c) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
d) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző köztisztviselők biztosítása."
3. § A SZMSZ 6. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a ../2012. (...) önkormányzati rendelethez
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZAKÁGAZAT BESOROLÁSA, VALAMINT
ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFELADATRENDJE
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
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Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat száma Szakfeladat neve
020000
Erdőgazdálkodás
360000
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
412000
Lakó és nem lakó épület építése
421100
Út, autópálya építése
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841133
Adó, illeték kiszabása. beszedés, adóellenőrzés
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402
Közvilágítás
841403
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
842155
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
842421
Közterület rendjének fenntartása
842510
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
842521
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842531
A polgári védelem ágazati feladatai
842532
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851011
Óvodai nevelés, ellátás
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(5-8. évfolyam)
853111
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
862101
Háziorvosi alapellátás
862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás
869052
Település-egészségügyi feladatok
873011
Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
881000
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex
támogatása
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
882203
Köztemetés
889101
Bölcsődei ellátás
889925
Támogató szolgáltatás
889935
Otthonteremtési támogatás
889936
Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889967
Mozgáskorlátozottak gépjármű beszerzési és átalakítási támogatása
890301
Civil szervezetek működési támogatása
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
910422
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
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910501
930102
931204
931903
932911
932919
940000
960302
960900

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
Közösségi és társadalmi tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság támogatja az SZMSZ módosító rendelet
megalkotását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási
kérelme
Tóthné Rojik Edit
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinyáné Bánfi Ibolya – intézményvezető asszony - a Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtár 2012.
évi zárva tartás ügyében kéri a Képviselő- testület, hogy szíveskedjen döntést hozni.
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről létszámleépítést rendelt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál,
amely kihatással van a könyvtárak nyitva tartására. Az intézményi létszám 6,5 főről 4 főre csökkent.
A nyitva tartás része az intézményi SZMSZ-nek, ezért annak módosítása Fenntartói döntést igényel.
A 2012. év márciusi testületi ülésre beterjesztésre került a könyvtárak nyitva tartásának változtatása, amelyet a
Képviselő-testület 153/2012 (III. 29.) Gye. Kt. határozatával fogadott el. E szerint a nyitva tartás az alábbiak szerint
alakult:
Nyitva tartás Gyoma
Endrőd
2012.04.02.-től 2012. június 3.tól
Hétfő -Péntek 9-17
13-16,30
Szombat
A szabadságolások miatti nyári zárva tartás:
Gyomai könyvtár, Kossuth út 50. sz.: 2012. július 30 – augusztus 20. (15 munkanap)
(kivétel a világtalálkozó ideje alatti rendezvény).
Endrődi könyvtár, Blaha u. 21. sz. alatt: 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.
A nyitva tartás újabb változtatásának indokai
Időközben egy fő 8 órában foglalkoztatott munkavállaló bejelentette, hogy 2012. október 30-al munkaviszonyát
megszünteti, korhatár előtti ellátást fog igénybe venni. Felmentési ideje 2012. szeptember 1- től kezdődik, előtte a
szabadságát kell letöltenie.
1 fő 8 órás, felmondott munkaviszonyú dolgozó megkezdte szabadságának, illetve felmentéséi idejének letöltését.
Gyakorlatilag 1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás könyvtárossal, 1 fő 4 órás informatikussal és 1 fő 4 órás takarítóval
számolhatunk. Ez a létszám nem teszi lehetővé, hogy akár csak egy könyvtárat is, megfelelő színvonalon nyitva
tartsunk, hogy a szolgáltatásokat elégséges szinten tartsuk, TIOP/TÁMOP pályázatból eredő kötelezettségeinket
ellássuk.
Az intézményvezető asszony az előterjesztés mellékleteként olvasható részletes helyzetfelmérésben azzal a
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy hozza meg döntését, az endrődi városrészen lévő Tímár Máté
Fiókkönyvtár 2012. július 23 napjától történő bezárását illetően.
A költségvetésben kb. 70 E Ft megtakarítás jelentkezik.
A könyvtár bezárást a dolgozói létszámcsökkenéssel indokolta.
A részletes elemzés kitér arra, hogy mindkét könyvtár nyitva tartására szükség van, a könyvtárak látogatottsága és a
könyvtárhasználati adatok-internet használat alapján, valamint a kockázatelemzésben csak hátrányok olvashatók,
amennyiben valamelyik városrészen megszűnik a könyvtárhasználati lehetőség.
Jelenleg érvényben lévő nyitva tartás és a helyzetelemzésben olvasható, intézményvezető asszony nyitvatartási
javaslata
Nyitva tartás
Gyoma
Endrőd
Endrőd
2012. június
2012. június
2012.
3-tól
3-tól
július 23-tól
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Hétfő -Péntek
Szombat
Nyári zárva tartás

9-17
július 30- tól
augusztus 20– ig

13-16,30
július 23- tól
augusztus 20- ig

-

A könyvtárak összességében 11,5 órát vannak nyitva hétfőtől péntekig – Gyoma: 8 óra, Endrőd: 3,5 óra.
2012. szeptember 1 napjától a Határ Győző Városi Könyvtár dolgozói:
1 fő 8 órás dolgozó
2 fő 4-4 órás dolgozó
1 fő 4 órás informatikus
1 fő 4 órás takarító alkalmazott.
A létszámváltozásból következően az alábbi könyvtár nyitva tartást javaslom:
Nyitva tartás
Gyoma
Endrőd
2012. szeptember 1- től
2012. szeptember 1- től
Hétfő - Péntek
6,5 óra nyitva tartás
5 óra nyitva tartás
11,00-17,30
10,00-15,00
Szombat
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tartanak.
Indoklás:
Az endrődi könyvtár, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola iskolakönyvtári feladatellátását
biztosítja. Könyvtárbezárás esetén, az iskolának nem lesz iskolakönyvtára, melynek meglétét jogszabály írja elő. A
könyvtári órák megtartását az iskola szakos pedagógusai biztosítják.
A település résznek biztosítottá válik a közösségi színtér üzemeltetése és így az ott lakók, nem kerülnek
hátrányosabb helyzetbe.
A könyvtárak nyitva tartását illetően - a helyzetelemzésben feltüntetett adatok alapján javaslom, hogy a
gyomai könyvtár 6,5 órában, az endrődi könyvtár 5 órában megfelelő nyitvatartási és feladat megosztási feladatok
megszervezése mellett -, biztosítsa a szolgáltatást. A 2012-es évben ezáltal a nyári szabadág kivételével biztosított
a könyvtári szolgáltatás mind két település részen, ugyan annyi (11,5 óra) órában mint az első félévben.
2013-as év költségvetésének összeállításakor, felül kell vizsgálni a városban lévő könyvtárak működését, a
járási székhelyek kialakulását illetve a közoktatás átszervezését figyelembe véve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztés és a mellékletében olvasható helyzetelemzés
ismeretében hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomanedrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről szóló, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdés alapján a Határ Győző Városi
Könyvtár nyitva tartását az alábbiak alapján fogadja el:
Nyitva tartás
Gyoma
Endrőd
2012. szeptember 1- től
2012. szeptember 1- től
Hétfő - Péntek
6,5 óra nyitva tartás
5 óra nyitva tartás
11,00-17,30
10,00-15,00
Szombat
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tartanak.
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Továbbá Gyomanedrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről szóló, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § alapján utasítja az intézményvezetőt –
Dinyáné Bánfi Ibolyát, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa a
könyvtári nyitva tartás módosításával kapcsolatba a fentiekben meghatározottak alapján.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1. sz.
5500

Várfi András Polgármester Úr részére
Képviselő-testület tagjai részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az alábbi két témában, mint Fenntartó, szíveskedjenek döntést hozni.
1. Tímár Máté Fiókkönyvtár zárva tartása
2. Gyomai könyvtár tűzvédelmi problémáinak elhárítása
I. Előzmények
Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.
(II.21.)
önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetéséről létszámleépítést rendelt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál, amely
kihatással van a könyvtárak nyitva tartására. Az intézményi létszám 6,5 főről 4 főre
csökkent. A nyitva tartás része az intézményi SZMSZ-nek, ezért annak módosítása
Fenntartói döntést igényel.
A 2012. év márciusi testületi ülésre beterjesztésre került a könyvtárak nyitva tartásának
változtatása, amelyet a Képviselő-testület 153/2012 (III. 29.) Gye. Kt. határozatával fogadott
el. E szerint a nyitva tartás az alábbiak szerint alakult:
2012. április 2-től a Gyomai könyvtár, Kossuth út 50. sz. alatti nyitva tartás
Hétfő - Péntek 9 – 17. Szombaton zárva.
2012. június 3-tól az Endrődi könyvtár, Blaha u. 21.sz. alatt nyitva tartása:
Hétfő - Péntek 13- 16,30.

Nyitva tartás
Hétfő -Péntek
Szombat

Gyoma Endrőd
8 - 17
8 - 12

Gyoma
Endrőd
2012.04.02.-től 2012. június 3.-tól
9 - 16,30
9-17
13-16,30
-

A szabadságolások miatti nyári zárva tartás:
Gyomai könyvtár, Kossuth út 50. sz.: 2012. július 30 – augusztus 20. (15 munkanap)
(kivétel a világtalálkozó ideje alatti rendezvény).
Endrődi könyvtár, Blaha u. 21. sz. alatt: 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.
II. A nyitva tartás újabb változtatásának indokai
Időközben egy fő 8 órában foglalkoztatott munkavállaló bejelentette, hogy
2012. október 30-al munkaviszonyát megszünteti, korhatár előtti ellátást fog igénybe
venni. Felmentési ideje 2012. szeptember 1- től kezdődik, előtte a szabadságát kell
letöltenie.
1 fő 8 órás, felmondott munkaviszonyú dolgozó megkezdte szabadságának,
illetve felmentéséi idejének letöltését.
Gyakorlatilag 1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás könyvtárossal, 1 fő 4 órás informatikussal
és 1 fő 4 órás takarítóval számolhatunk. Ez a létszám nem teszi lehetővé, hogy akár
csak egy könyvtárat is, megfelelő színvonalon nyitva tartsunk, hogy a
szolgáltatásokat elégséges szinten tartsuk, TIOP/TÁMOP pályázatból eredő
kötelezettségeinket ellássuk.
A könyvtárak látogatottságát és forgalmát figyelembe véve, a két könyvtár
nyitva tartása ezzel a létszámmal nem oldható meg. A létszámhiány miatt így is
jelentős minőség romlás következik be az ellátás színvonalában.
A létszám probléma miatt javaslom az endrődi könyvtár bezárását 2012. július
23-tól (ekkor kezdődik a nyári szünet).
Az endrődi könyvtár nyitva tartása 2012. június 1-től kezdődően napi 4 órára
csökkent. Július hónapban csak helyben használatot biztosítunk, hogy a
kölcsönzésben lévő dokumentumokat az olvasók vissza tudják hozni. Az újság
előfizetések átfutási ideje általában 8 hét, ez idő alatt megszüntetjük a még meglévő
előfizetéseket, illetve nem újítjuk meg néhány lap ebben az időszakban esedékes
előfizetését. A költségek tovább csökkenthetők az internet előfizetés
megszüntetésével, valamint a szerzői jogvédő hivatalnak fizetett 1 negyedévi díj
összegével. Nyilvánvalóan valamelyest csökken a villany és a gáz költsége, (a telefon
a riasztó miatt nem szüntethető meg), ugyanakkor bevétel kiesés is jelentkezik.
Elérhető költségmegtakarítás 100~150 eFt
Bevételkiesés ~80 eFt

III. Forgalmi adatok a könyvtárakban

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről III. fejezet
54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart
nyitva.
A törvény ennyit határoz meg a könyvtárak nyitva tartásával kapcsolatban.
A „felhasználók többsége” az, amely a könyvtárak forgalmi adatait tekintve
meghatározza számomra azt, melyik könyvtárat kell bezárni a könyvtáros
létszámhiány miatt.
Látogatottság
Endrőd
Gyoma*
Összesen

2008
(fő)
9540
4568
14108

Napi
átlag
36
17
54

2009
(fő)
9008
10511
19519

Napi
átlag
37
41
79

2010
(fő)
9510
10589
20099

Napi
átlag
42
43
80

2011
(fő)
5449
13702
23215

Napi
átlag
43
46
90

2012
**
4015
7477
7165

Látogatottsági adatok
*A szombati nyitva tartás miatt jelentősen több a napok száma, viszont a látogatók száma ezeken a
napokon jóval kevesebb, mint egy hétköznapon.
** Május 30-ig.

Könyvtárhasználati adatok (fő)
Internet használat
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012. 05.30-ig

Gyoma
952
1300
2762
5953
3314

Endrőd Összesen
1587
2061
3647
4655
1602

2539
3361
6409
10608
4916

Internethasználat

Mint látható, nincs olyan kimutatható adat, amely egyértelműen igazolná,
hogy az endrődi könyvtárat nem használja senki, nem járnak oda a felhasználók.
Olyan adatokkal rendelkezik az endrődi könyvtár, amelyet ha lakosság arányosan
vizsgálnánk, bármely városi könyvtár szívesen fogadna. A két könyvtár használati és
forgalmi adatait vizsgálva csak az állapítható meg, hogy melyik könyvtár az,
amelyiket most többen használnak.
A forgalmi adatok vizsgálata mellett figyelembe vettem azt is, hogy a gyomai
részen az általános iskola nagyobb létszámú, az iskolás csoportok többet használják a

Napi
átlag
40
66
106

könyvtárat, mint az endrődi részen, e mellett a két középiskola diákjai is többet
használják a könyvtárat.
IV.

Kockázat elemzés

-

-

-

-

Hátrányok a könyvtár bezárása esetén
Gyoma
Endrőd
nagyobb létszámú használó
- a település rész lakói hátrányos
kerül hátrányos helyzetbe
helyzetbe kerülnek
több iskola tanulója kerül
- a külterületi lakosság hátrányos
hátrányos helyzetbe
helyzetbe kerül
a TIOP/TÁMOP projektek
- a Rózsahegyi Kálmán Iskola
eszközeit át kell szállítani az
könyvtári ellátása nem
endrődi könyvtárba, a
megoldott
megfelelő bútorzattal együtt,
- egyedüli intézmény, amely
elhelyezése nem megoldott
nyitva áll a lakosság előtt
Endrődön nem elégendő az
- eMagyarországpont
internet kapacitás
megszűnése estén bejelentési
a TIOP eszközök elszállítása
kötelezettség
esetén engedélyt kell kérni
- ideiglenes bezárás esetén nem,
ideiglenes bezárás esetén nem,
végleges bezárás esetén
végleges bezárás esetén
minisztériumi állásfoglalás kell
minisztériumi állásfoglalás kell
- mivel ez a fiókkönyvtár,
mivel ez a könyvtár székhelye,
bizonyos állományegységek
bizonyos állományegységek
csak itt érhetők el, átszállításuk
csak itt érhetők el, átszállításuk
helyhiány és költségvetési
helyhiány, illetve költségvetési
fedezet hiánya miatt nem
fedezet hiánya miatt nem
megoldható
megoldható
a posta, a folyóiratok
átirányítása nehézkes
kapcsolattartás a hivatallal,
társintézményekkel nehézkessé
válik

Előnyök nem származnak, nem származhatnak abból, ha egy kulturális
intézmény, egy könyvtár bezár.
Felmerülhet lehetőségként, a könyvtárak felváltva történő nyitva tartása. Ezt
szintén a létszámhelyzet miatt és szakmai okok miatt sem tartom megfelelőnek. A
munkaszervezés szempontjából lehetetlen helyzetet teremt. Ha felváltva tart nyitva
a két könyvtár, nem lesz olyan látogatói réteg, akit ne érintene hátrányosan. Ebben az
esetben a gyomai könyvtár jelenlegi, napi nyitva tartási idejét is tovább kell

csökkenteni. Mindenképpen forgalomcsökkenésre kell számítani, gondolom nem ez
a cél. Költségcsökkenéssel nem számolhatunk, a bevételkiesés a gyomai könyvtárnál
is jelentkezni fog. A ráfordított költségek társadalmi hasznosulása annál kisebb minél
kevesebbet tart nyitva a könyvtár, minél kevesebb emberhez jut el a szolgáltatás.
A könyvtár 2012-es évi finanszírozása, amely 20.631 eFt, amely nominálisan a
2004. évi (20.643 eFt) finanszírozással egyezik meg. Ha nem akarjuk, hogy mind a két
könyvtár rövid idő alatt teljesen tönkremenjen, dönteni kell a könyvtár
finanszírozásának, fenntartásának kérdésében, mint ahogyan azt már a tavalyi év
februárjában beterjesztett beszámoló végén is jeleztem és kértem. A könyvtár eljutott
arra szintre, hogy vegetál, folyamatosan szüntetem meg az újságok előfizetését, nem
tudunk új könyveket vásárolni, rendezvényekre sincs pénzünk, amelyek
Gyomaendrőd kulturális életének jelentős és kedvelt eseményei voltak.
A jelenlegi előterjesztés elsősorban a könyvtár lehetetlen létszámhelyzete miatt
került beterjesztésre. A 2013-as évre vonatkozóan most kell döntéseket hozni, hogy a
következő év feladatainak és költségeinek tervezésekor tudjuk, mire számítsunk. Az
idei létszámleépítés, illetve a nyugdíjazás miatt olyan költségcsökkenés lesz, hogy a
két könyvtár a következő évben is működhetne, ha elegendő létszám áll
rendelkezésre.
Kérem Tisztelt Polgármester Urat, a Képviselő-testület tagjait, hogy gondolva
a járássá válásra is, hozzanak döntést Gyomaendrőd Város könyvtárairól.
Köszönettel:

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás a Medicus Universalis Háziorvosi BT tulajdonosai 2011. augusztus 11. napján
írásban jelezték Önkormányzatunknak, hogy dr. Lizák Anna 2012. január 01. napján nyugdíjba vonul és nem kíván
tovább háziorvosi munkát végezni, Dr. Darvas Tamás háziorvosi munkáját több tényezőtől tették függővé.
Dr. Lizák Anna jelezte, hogy nyugdíjba vonulása egy hónapot csúszik, így 2012. február 01. napjával fog nyugdíjba
vonulni, továbbá jelezte, hogy a helyettesítést Dr. Darvas Tamás határozatlan ideig ellátja abban az esetben, ha az
Önkormányzat a kiesett tb finanszírozást pótolja.
A Képviselő-testület 645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatával tudomásul vette, hogy a praxis ellátásáról
helyettesítés formájában 2012. február 01. napjától Dr. Darvas Tamás háziorvos gondoskodik, és a helyettesítés
időtartamára hat hónapra 500.000.-Ft bérleti díjat állapított meg. A döntés alapján a szerződésmódosítás 2012.
január 11. napján aláírásra került.
A szerződés 1. pontjában „Dr. Lizák Anna kijelenti, hogy nyugdíjba vonulása miatt 2012. február 01. napjától a 3.
körzetben végzett háziorvosi tevékenységét meg kívánja szüntetni. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben a 2. pontban
szabályozott helyettesítési idő alatt a praxisjogot értékesíteni nem tudja, úgy azt 2012. augusztus 01. napjával az
Önkormányzatnak visszaadja.”
A helyettesítés időtartama alatt Dr. Lizák Anna jogosult a praxis értékesítésére, azonban amennyiben az értékesítés
sikertelen, úgy a praxis a szerződés lejártával 2012. augusztus 1. napjával visszaszáll az Önkormányzatra.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2012. augusztus 1. napjától kezdődően, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása az intézmény feladata, a praxis működtetése azonban többletforrást nem
igényelhet.
Fent leírtak miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a
határozati javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása"
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 felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy a 3. számú felnőtt
háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási
szervtől a körzetre 2012. augusztus 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 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2012.
augusztus 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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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: K…./ 2012.
Tárgy: Tájékoztatás
Üi: Rávainé
.

Várfi András Polgármester Úr részére

Igen Tisztelt Polgármester Úr!
Gyomaendrőd 3.számú felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.
Dr. Lizák Anna nyugdíjba vonulása miatt 2011. február 1-től betöltetlen praxisként
működő 3. számú háziorvosi körzet, működtetési (praxis) joga értékesíthető 2012. július 31vel; majd, ha Lizák doktornő „ nem adja el a praxisát az visszaszáll az önkormányzatra”.
A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, hogy ki működtesse 2012. augusztus 1-től a
körzetet? Ahhoz, hogy a finanszírozás ne szűnjön meg, a további ellátást képviselőtestületi határozatban rögzíteni kell! Működési engedélyt szükséges kérni az illetékes
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól, hogy a körzet folyamatos működése
biztosítva legyen.
Ahhoz, hogy a 3. számú háziorvosi körzet ÁNTSZ működési engedélye kiadása kerüljön,
biztosítani kell a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM, illetve a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben
megfogalmazott tárgyi és személyi feltételeket.
A működési engedély iránti kérelmet minél előbb be kell nyújtani az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai, Békési, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézetéhez (5540 Szarvas Szabadság út 25-27.), a személyi feltételek
teljesülését igazoló valamennyi dokumentum csatolásával.
A hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi a feltételek biztosítását, ezt követően lehetséges az
engedély kiadása. Amennyiben 2012. július 05-ig nem kapja kézhez az engedélyt az OEP, a
finanszírozási szerződés 2012. augusztus 01. napjával történő megkötésére nem lesz
lehetőség.
Összegzés
A Tisztelt Képviselő-testület dönt abban, hogy ki működteti a 3. számú háziorvosi praxist
2012. augusztus 1-től? Határozat szükséges arra vonatkozóan, hogy esetleg megbízza-e a
Városi Egészségügyi Intézményt?

Gyomaendrőd, 2012. július 14.

Tisztelettel:
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Járóbeteg szakellátás működtetésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismert az egészségügy területén folyik a fenntartói és szervezeti átalakítás. 2012. május 1.
napjával kezdődött meg a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXIII törvény alapján a települési
önkormányzatok fekvőbeteg szakellátási intézményeinek átvétele, mely a napokban lezárul. Ezt követően kerül sor a
járóbeteg szakellátást ellátó intézmények átvételére.
Erre utal fenti jogszabály az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 244/A §-ának kiegészítése, mely szerint a
települési önkormányzatokat a járóbeteg-szakellátási feladat-ellátási kötelezettségük addig terhel, míg a feladatot
ellátó egészségügyi szolgáltató fenntartásukból ki nem kerül.
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa 2012. június 01. napján írásban kérelemmel
fordult Önkormányzatunkhoz, melyben az intézmény visszakérésével kapcsolatosan előzetes állásfoglalást kér. (a
kérelem az előterjesztés mellékletét képezi)
A Képviselő-testület 2012. márciusi testületi ülésén fogadta el az alap és szakellátásra vonatkozó egészségügyi
koncepciót, melyben a járóbeteg szakellátás megtartását tartotta indokoltnak:
’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:
Ø
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.
Ø
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.
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.”
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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.’
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a járóbeteg szakellátás megtartását mind az elfogadott koncepcióban
rögzítettek, mind Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony véleménye alapján.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

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

Döntési javaslat
"Járóbeteg szakellátás működtetésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás"
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 kinyilvánítja, hogy amennyiben az egészségügyre
vonatkozó szakmai és pénzügyi jogszabályok azt lehetővé teszik, a járóbeteg szakellátás működtetését továbbra is
vállalja és a működtetésre feladat-ellátási szerződést köt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

14

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

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

Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.
Várfi András Polgármester Úr

Tárgy: előzetes állásfoglalás
Iktatószám: …………/2012.

Igen Tisztelt Polgármester Úr!

2012. május 1-jével állami tulajdonba kerülő egészségügyi intézmények átadás-átvétele
a 2012. évi XXXVIII. törvény alapján lezárul május 31-vel. Ezt követően kerül sor a
járóbeteg rendelők állami fenntartására, amely nemcsak az alkalmazotti közösséget
foglalkoztatja, hanem a lakosságot is. Tudomásunk szerint a folyamat lezárulásával a
jelenlegi fenntartó önkormányzat, a későbbiekben a jogszabály által meghatározott
keretek között visszakérheti működtetésre a Városi Egészségügyi Intézményt.
A biztonságos irányítás és a kiegyensúlyozott gyógyító munka reményében fontosnak
tartom, hogy előzetes állásfoglalást kérjek arra, hogy amennyiben a jogszabály ezt a
lehetőséget biztosítja, akkor az önkormányzat ezzel él-e? Mindez megnyugtatná a
lakosságot és munkatársaimat is.
Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy szíveskedjen napirendre tűzni a júniusi
testületi ülésen az intézet visszavételének lehetőségét, ahol a tisztelt Képviselő Testület
előzetes állásfoglalást adhat szándékáról.
Az önkormányzatra többlet-terhet nem jelent az intézet további önkormányzati
működtetése, hiszen már a 2012. évi költségvetésben is a járóbeteg szakellátás pozitív
mérlegéből rendelkezésünkre álló pénzmaradványból pótoltuk a védőnői alapellátást.

Gyomaendrőd, 2012. június 01.

Segítségét megköszönve;
a további együttműködés reményében,
tisztelettel:
Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének változásáról
Ecsegfalva vonatkozásában
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2011. november 2-án kelt levelében arról tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy a Kátai Gábor Kórház főigazgatója ellátási területeket érintő beadvánnyal fordult a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz. A beadvány alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megvizsgálta Ecsegfalva
Község járóbeteg szakellátásának helyzetét. (Ecsegfalva járóbeteg szakellátása részben a Pándy Kálmán Kórház
(Gyula), részben a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területéhez tartozott.)
Ugyanakkor Ecsegfalva Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy a település a Kátai Gábor Kórház ellátási
területéhez tartozzon, mivel a lakosok többnyire a Karcagon nyújtott ellátást veszik igénybe.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B
§ (3) bekezdése alapján felkérte Önkormányzatunkat, hogy a felszólításuk közlésétől számított 30 napon belül
kössön megállapodást a Karcagi Városi Önkormányzattal az ellátási terület módosításáról.
Fenti jogszabályhely az alábbiakról rendelkezik:
„(3) Amennyiben az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása ellátási
érdekből szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatók
fenntartóit/tulajdonosait az ellátási terület (1) bekezdésben foglaltak szerinti módosítására. Ha a
fenntartók/tulajdonosok a felhívástól számított 30 napon belül nem állapodnak meg az ellátási terület módosításáról,
és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyosan veszélyeztetné, az egészségügyi államigazgatási szerv
a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül módosíthatja az
ellátási területet.”
Fenti jogszabályhely ellátási érdekre hivatkozik, azonban Önkormányzatunk felé sem Ecsegfalva Község
Önkormányzata sem az illetékes egészségügyi szakigazgatási szerv nem jelezte az ellátás hiányosságát, sérelmét.
Fent leírtakra tekintettel a Képviselő-testület 646/2011. XI. 29.) számú határozatával kinyilvánította, hogy az
intézmény ellátási területét nem kívánja módosítani, hiszen a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területén
változatlanul magas szakmai színvonalon biztosítja a járóbeteg szakellátást valamennyi szakrendelés területén.
A testületi döntést megküldtük az érintett önkormányzatoknak, valamint az egészségügyi szakigazgatási szervnek is.
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2011. december 19. napján határozatával az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény fent hivatkozott paragrafusa alapján módosította a
Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területét: Ecsegfalva települést áthelyezte a Kátai Gábor Kórház ellátási
területéhez, az ellátás biztonságának súlyos veszélyeztetésére hivatkozván.
Várfi András polgármester az Önkormányzat nevében fellebbezést nyújtott be határozat ellen, melyben kifejtettük,
hogy véleményünk szerint nem sérült Ecsegfalva lakosainak ellátási érdeke.
Az Egészségügyi Engedélyezési Hivatal, mint másodfokon eljáró hatóság 2012. május 9. napján kelt határozatával –
mely 2012. május 29. napján érkezett hivatalunkhoz – az első fokú határozatot helybenhagyta.
A másodfokú hatóság eljárásában megállapította, hogy az első fokú határozat a hatályos jogszabályoknak megfelel,
a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket tartalmazza, továbbá „a határozatból egyértelműen
megállapíthatóak azok a körülmények, szempontok, amelyek alapján az OTH a módosítás elmaradását súlyos
veszélyeztető tényezőnek értékelte a lakosság számára… Tekintettel arra, hogy megállapítást nyert, hogy az OTH
döntése a hatályos jogszabályoknak megfelel, a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött az OTH 2011.
december 19-én kelt határozatának helybenhagyásával kapcsolatban”
A másodfokú határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással lehet bírósághoz fordulni, azonban véleményünk
szerint jogszabálysértés nem áll fenn, az OTH mérlegelési jogkörében a közlekedési viszonyokat és a jelenlegi
betegutakat vette figyelembe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a tájékoztatást tudomásul venni.
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Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

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

Döntési javaslat
"Tájékoztatás a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének változásáról Ecsegfalva vonatkozásában"
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 a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének
csökkenését – Ecsegfalva vonatkozásában – tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as
tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény(röviden: Kt.) fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja a
következőket írja elő a fenntartó számára:
"c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok,
napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést;"
A törvényben foglaltak végrehajtásaként a város közoktatási intézményei az alábbiak szerint kérik a csoport
létszámok és csoportszámok engedélyezését a Tisztelt Képviselő- testülettől.
A Kt. 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a
csoportok szervezésének előírásait, mely alapján az osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások szervezésének rendje:
„I. Létszámhatárok Á: Átlaglétszám M: Maximális létszám
Óvoda: Á:20 M:25
Iskola a) az 1–4. évfolyamon Á: 21 M:26
b) az 5–8. évfolyamon és a szakiskola 9–10. évfolyamán Á: 23 M:30
c) a 9–13. évfolyamon Á: 28 M: 35
g) alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás
zeneművészeti ágban Á: 8 M: 15
művészeti ágban Á: 10 M: 20
Kollégium: kollégiumi csoportnál Á:25 M:27”
2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és osztálylétszám engedélyezése nem tartozi az Kormányhivatal
hatáskörébe, de hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra vonatkozó
rendelkezések megtartását.
E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az intézményfenntartók hatásköre.
A fenntartónak hatásköre gyakorlásánál figyelembe kell vennie a Kt. 3. számú mellékletét. A Kt. 3. számú melléklet
II. rész 7. pont és a 8. pont megállapításával rendelkezik arról, hogy mely esetekben, milyen eljárási szabályok
mellett, milyen keretek közt történhet az osztály- és csoportlétszámok átlépése.
A Kt. 3. számú melléklet I. részében meghatározott óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális
létszámot túl lehet lépni 10 %-kal, ha évfolyamonként két csoportnál több van – ebben az esetben fenntartói
engedélyhez az intézményben működő szervezetek egyetértése, jóváhagyása szükséges.
A Kt. 3. számú melléklet II. részének 7. pontja alapján, az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított
maximális létszámot túl lehet lépni 20 %-kal, ha évfolyamonként legfeljebb két csoport van – ebben az esetben csak
fenntartói jóváhagyás szükséges.
A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmények 2012/2013-as tanévben indítandó csoportlétszámait
törvényességi szempontból az alábbiak szerint akaították ki:

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője tagóvoda vezetője a 11/2012. (IV.25.) Kt. határozat
alapján elkészítette a Gyomaendrős-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013-as szorgalmi évre
vonatkozó csoportszám és csoport létszám tervezetét és kéri a fenntartótól annak jóváhagyását.
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Gyomaendrős-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Tervezett tanulócsoportjai a 2012/2013-as tanévben

1. Százszorszép Óvoda – Kossuth u. 7.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Breki
21
20
1
2
2
2
Maci
21
13
8
1
1
Nyuszi
21
16
3
2
1
1
2
Süni
21
19
1
1
3
2
2
Összesen
84
68
12
4
7
6
6
Átlaglétszám: 24,25
Százszorszép Óvoda
Gyermekek fogadása:
2 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 2 csoport → 110 óra
2 csoport: 7.30 – 17.30 → 10.00 óra x 5 nap x 2 csoport → 100 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
10 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
2 óra
Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 4 cs.) →
40 óra
Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
262 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Százszorszép Óvoda –
4 egész napos csoport:- 8 óvónői álláshely
8 fő x 32 óra → 256 óra
- 4 dajka álláshely
18

Számított
csop.
létszám
25
23
23
26
97

- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
2. Csemetekert Óvoda – Blaha u. 8.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Kis-középső
25
21
4
2
5
Nagy-középső 28
28
2
5
Összesen
53
49
4
4
10
Átlaglétszám: 28,5
Csemetekert Óvoda
Gyermekek fogadása:
1 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 55 óra
1 csoport: 7.30 – 16.30 → 9.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 45 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
5 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
3 óra
Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 2 cs.) →
20 óra
Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
128 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Csemetekert Óvoda –
2 egész napos csoport:- 4 óvónői álláshely
4 fő x 32 óra → 128 óra
- 2 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
3. Napsugár Óvoda – Szabadság u. 6.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Napsugár
24
23
1
1
1
16
Átlaglétszám: 26
Napsugár Óvoda
Gyermekek fogadása:
1 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 55 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
1 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
8 óra
Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 1 cs.) →
10 óra
Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
74 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Napsugár Óvoda –
1 egész napos csoport:- 2 óvónői álláshely
2 fő x 32 óra → 64 óra
- 1 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
4. Margaréta Óvoda – Jókai u. 4.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Katica
19
19
1
1
1
Maci
19
19
1
1
1
19

Számított
csop.
létszám
27
30
57

Számított
csop.
létszám
26

Számított
csop.
létszám
21
21

Mókus
19
19
2
Összesen
57
57
4
2
Átlaglétszám: 21
Margaréta Óvoda
Gyermekek fogadása:
1 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 55 óra
1 csoport: 7.30 – 17.30 → 10.00 óra x 5 nap x 2 csoport →100 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
7 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
- óra
Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 3 cs.) →
30 óra
Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
192 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Margaréta Óvoda –
3 egész napos csoport:- 6 óvónői álláshely
6 fő x 32 óra → 192 óra
- 3 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
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5. Csárdaszállási Óvoda – Kossuth u. 23.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Zümi
13
6
5
2
1
2
3
Átlaglétszám: 16
Csárdaszállási telephely
1 csoport:
- 1 fő óvónő →

21
63

Számított
csop.
létszám
16

8 órás

Csárdaszállás Község Önkormányzata az eddigiekben kirendelés útján biztosította az
- 1 fő dajkát
- 1 fő takarítót
Az óvodai csoportok átlaglétszáma és a csoportszámok a Ktv. 3. számú melléklet I. részének és II. rész 1. pontját
figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdőgyermekek két főnek számítanak.
Az átszámított átlaglétszámok, a Százszorszép Óvoda, Csemetekert Óvoda és Napsugár Óvoda csoportjai
tekintetében meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot, illetve a Százszorszép Óvoda Süni csoportja, a
Csemetekert Óvoda Kis-Középső és Nagy- Középső csoportjai és a Napsugár Óvoda csoportja lépik túl a maximális,
de a fenntartó által engedélyezhető maximális létszámot.
A leírtak alapján megállapítható, hogy az intézmény a törvényi lehetőségeket figyelembe véve valamint az első
induló év átszervezési feladatinak zökkenőmentes, a gyermekek és a szülők érdekeit szem előtt tartva határozta
meg csoportlétszámait, csoport számait.
Az elkövetkező évben az épületek fenntartási költésgeinek csökkentése és a személyi jellegű kiadások csökkentése
érdekében megfontalandók az alábbi átszervezési lehetőségek:
- a Csemetekert ( Blaha úti) Óvoda és a Napsugár (Szabadság úti) Óvoda esetében a csoportok egy épületben való
elhelyezése,
- a Margaréta (Jókai úti) Óvodánál két maximális létszámú csoport kialakítása és a fennmaradó létszám a
Százszorszép (Kossuth úti) Óvodába való átcsoportosítása.
Óvoda/ férőhely
Százszorszép/
114 fő
Csemetekert/
fő
Napsugár/
30 fő
Margaréta/
fő
Gyomaendrőd:

Gyermek
csoportszám
84 (97)fő/
4 csoport
53 (57)fő/
2 csoport
24 (26)fő/
1 csoport
57(57)fő/
3 csoport
218 (237) fő/

és Pedagógus létszám

Dajka létszám

Technikai dolgozó

8 fő

4 fő

0,5 fő

4 fő

2 fő

0,5 fő

2 fő

1 fő

0,5 fő

6 fő

3 fő

0,5 fő

20 fő

10 fő

2 fő

20

Csárdaszállás/
fő
Összesen:

10 csoport
13 (16) fő/
1 csoport
231 (253)
11 csoport

1 fő

Csárdaszállás Község Önkormányzata az
eddigiekben kirendelés útján biztosította
1 fő
1 fő takarító
10+1 fő
2+1 fő

21 fő

Az intézmény az óvodai csoportok és csoportlétszámok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri az
Intézményi Társulástól, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók: Százszorszép Óvoda Süni
csoportja, a Csemetekert Óvoda Kis-Középső és Nagy- Középső csoportjai és a Napsugár Óvoda csoportja.
Az intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom. A csoportszámok engedélyezése az intézményi társulás 2012. június 27-i együttes
ülésén napirendi pontként szerepel.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Tervezett tanulócsoportjai a 2012/2013-es tanévben
Gyomaendrőd
Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Tanulók
Átszámított
Megnevezés
igény miatt szakvéleménye
száma
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
1. a
20
1
3
24
1. b
22
1
3
26
1. évfolyam
42
2
6
50
2. a
20
4
5
29
2. b
25
0
3
28
2. évfolyam
45
4
8
57
3. a
15+2
1
1
17+2
3. b
16
0
6
22
3. évfolyam
31+2
1
7
39+2
4. a
14+1
4
1
19+1
4. b
16
1
2
19
4. c
24
1
7
32
4. évfolyam
54+1
6
10
70+1
Alsó tagozat
172+3
13
31
216+3
5. a
23
2
7
32
5. b
26
2
6
34
5. évfolyam
49
4
13
66
6. a
14+1
2
3
19+1
6. b
25
0
4
29
6. évfolyam
39+1
2
7
48+1
7. a
19
3
6
28
7. b
28
0
2
30
7. évfolyam
47
3
8
58
8. a
28
4
1
33
8. b
30
2
2
34
8. évfolyam
58
6
3
67
Felső tagozat
194+1
15
31
242+1
Iskola összesen
366+3
28
62
456+3
21

Átlaglétszám

25

28,5

19,5

23,3
24
33

24

29

33,5
30,25
26,8

Csoport
száma
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
9
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
8
17

Gyomaendrőd – Speciális tagozat
Osztály

Tanulók
száma

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Összesen

1
3
1
2
2
1
4
6
20

Sajátos nevelési
igény miatt 2- Átszámított
nek, v. 3-nak létszám
számít
1
2
3
6
1
2
2
4
2
4
1
2
4
8
6
12
20
40

Gyomaendrőd – napközi, tanulószoba
Csoport
(Napközi
Tanulószoba)

Tanulók
száma

1. a (1. cs)
1. b (2. cs)
2. a (3. cs)
2. b (4. cs)
3. a (5. cs)
3. b (6. cs)
4. a+4. b (7. cs)
4. c (8. cs)
5. a (9. cs)
5. b + Do. (10.cs)
6. a+6. b (11. cs)
7. a+7. b (12. cs)
8. a+8. b (13. cs)
Spec.t (14. cs)
Összesen:

20
22
20
25
15
16
14+16=30
24
22
16+6=22
9+15=24
13+12=25
9+17=26
20 (5 Do)
311

Diákotthon

Tanulók
száma

1. cs
2. cs
Összesen

9+2óvodás
9
20

Csoport létszáma Csoport száma

14

1

26

1

4

2

Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Átszámított
igény
miatt szakvéleménye
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
1
3
24
1
3
26
4
4
28
0
3
28
1
1
17
0
6
22
4+1=5
1+2=3
38
1
7
32
2
6
30
2+3=5
5+0=5
32
1+0=1
1+3=4
29
3+0=3
4+1=5
33
2+1=3
0+2=2
31
20
0
40
47
52
410
Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Átszámított
igény
miatt szakvéleménye
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
3
4
18
5
0
14
8
4
32

Csárdaszállás

Csoport
száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Csoport
száma
1
1
2

Sajátos
Nevelési tanácsadó
nevelési
Tanulók
szakvéleménye
Átszámított
Csoport
Csoport
Osztály
igény miatt
száma
alapján duplának létszám
létszáma
száma
duplának
számító
számító
1. o
3
0
1
4
2. o
3
0
0
3
22
1
3. o
7
0
3
10
4. o
4
0
1
5
Összesen
17
0
5
22
22
1
Napközi
17
0
5
22
22
1
Az intézmény a csoportlétszámok kialakításakor a Nevelési Tanácsadó és a Rehabilitációs Szakértői Bizottság
véleménye alapján sorolta be (sajátos nevelési igényű) tanulókat. A jogszabály alapján a csoport kialakításakor kettő
22

tanulóként kell figyelembe venni Őket. E számítások alapján kapjuk az átszámított létszámot.
A speciális tagozaton két összevont tanulócsoportot és egy napközis csoportot, Csárdaszálláson 1-4. évfolyamon
összevont tanulócsoportot és egy napközis csoportot tervez indítani az intézmény.
Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős számú igény mutatkozik a napközi és a tanulószoba szolgáltatásra. A
diákotthon tanulócsoportjait beintegrálásra kerülzek az iskolai napközis, illetve tanulószobai csoportokba.
A normál tagozat évfolyamainak átlaglétszáma és a csoportszámok a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva
és a Kt. 3. számú melléklet 3. pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe kell
venni, a sajátos nevelési igényű gyermekeket, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekeket, akik két főnek számítanak.
Az átszámított átlaglétszámok, a 3. évfolyam kivételével minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt
átlaglétszámot, illetve a 2., 5. és a 8. évfolyamon lépik túl a maximális, de a fenntartó által engedélyezhető maximális
létszámot. Az alábbiak alapján megállapítható, hogy az intézmény a törvényi lehetőségeket figyelembe véve és az
intézmény költségvetési lehetőségeit szem előtt tartva határozta meg csoportlétszámait, csoport számait.
1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő
5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
25
28,5
19,5
23,3
33
24
29
33,5
A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon:
Oktatási feladat
2010/2011. Tanév
2011/2012.
tanév 2012/2013.
tanév
Tanuló
létszáma/ tanuló
létszáma/ tanuló
létszáma/
csoportszáma
csoportszáma
csoportszáma
Normál tagozat
364 (462)fő/ 18 csoport 378 (464) fő/ 18 369(459) fő/ 17 csoport
Csárdaszállás:
csoport
Csárdaszállás:
15(18)fő/ 1csoport
Csárdaszállás:
17 fő (22)/1 csoport
13 fő/1 csoport
Óvodai feladatellátás
Gye.: 29 fő /1 csoport Cssz.: 11 fő /1 csoport
Speciális tagozat
18 (37) fő/ 2 csoport
21 (42) fő / 2 csoport 20 (40) fő / 2 csoport
Diákotthon
*
*
*
Napközi otthonos ellátás
301 (383) fő/ 14 288 (375) fő /14 288 (375) fő /14
csoport
csoport
csoport
*Az oktatási törvény lehetőséget nyújt a kollégiumi és a napközis tanulócsoportok együttes kialakítására, az
intézményvezető ezzel a lehetőséggel élve a kollégista tanulókat a napközis csoportokon belül helyezte el. A tavalyi
tanévhez viszonyítva nem jelent csoportszám változást a napközi otthonos és a diákotthoni ellátás megszervezése.
A kollégiumi létszám 11 (19) fő.
Az intézmény azon osztályok és napközi otthonos, napközis csoportok indításának engedélyezését,
jóváhagyását kéri az Intézményi Társulástól, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók: 2.a, 2.b, 4.c,
5.a, 5.b, 8.a, 8.b, 3., 4., 7., 8., 10., 12., 13., 14. csoportok.
Az intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom. A csoportszámok engedélyezése az intézményi társulás 2012. június 27-i együttes
ülésén napirendi pontként szerepel.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Tervezett óvodai és tanulócsoportok a 2012/2013-as tanévben
Osztálylétszámok
1-4. Évfolyam Beiratkozott
SNI
BTMN
HHH
tanulótanuló
tanuló
tanuló
létszám
Osztály
1.a
21
3
3
1.
1.b
20
2
1.c
21
4
1
Összesen
62
9
4
2.a
23
2
2.
2.b
22
4
4
2.c
20
2
2
2
Összesen
65
2
8
6
3.a
26
1
1
4
3.
23

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám
24
22
25
71
25
26
24
75
28

Max.
létszám
%-ka
92%
85%
96%
96%
100%
92%
107%

3.b
3.c
Összesen
4.a
4.
4.b
4.c
Összesen
1-4. évfolyam
összesen

26
24
76
23
21
22
66

1
1*
3
1
1
2
4

1
2
4
3
1
4
8

2
2
8
2
2

28
28
84
27
23
28
78

269

9

29

20

308

5-8.
Évfolyam

Beiratkozott
tanulólétszám

SNI
tanuló

BTMN
tanuló

HHH
tanuló

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám

Max.
létszám
%-ka

23
23
24
70
25
24
49
19
24
24
67
21
21
19
61

1
1
2
4
1
2
3
6
2
3
11
2
4
3
9

3
4
3
10
3
4
7
3
3
2
8
2
3
5

3
1
2
6
5
6
11
5
3
2
10
1
4
5

27
28
29
84
29
30
59
28
29
29
86
25
25
25
75

90%
93%
97%

247

27

30

32

304

-

516

36

59

52

612

-

Osztály
5.a
5.
5.b
5.c
Összesen
6.a
6.
6.b
Összesen
7.a
7.
7.b
7.c
Összesen
8.a
8.
8.b
8.c
Összesen
5-8.
évfolyam
összesen
1-8.
évfolyam

107%
107%
104%
88%
107%

97%
100%
93%
97%
97%
83%
83%
83%

Napközis tanulók létszámának alakulása
Évfolyam
Osztály
1. csoport
1.
2. csoport
3. csoport
Összesen
4. csoport
2.
5. csoport
6. csoport
Összesen
7. csoport
3.
8. csoport
9. csoport
Összesen
10.
4.
csoport

Beiratkozott
tanulólétszám

SNI
tanuló

BTM-es
tanuló

HHH
tanuló

21
19
21
61
23
22
20
65
26
25
24
75
21

2
2
1
1*
2
1

3
2
4
9
2
4
2
8
1
1
2
4
3

3
1
4
4
2
6
4
2
2
8
24

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám
24
21
25
70
25
26
24
75
27
27
28
82
24

Max.
létszám
%-ka
92%
81%
96%
96%
100%
92%
103%
103%
107%
92%

11.
csoport
12.
csoport
Összesen
1-4. évfolyam
összesen

21

1

1

2

23

88%

21

2

4

-

27

103%

63

4

8

2

74

264

8

29

20

301

13.
csoport
5.a+5.b+5.c
23
14. csoport
6-7-8.
6.a, b, - 7. és
évfolyam
8.évf.
22
Összesen
45
1-8. évfolyam
összesen
309
5-6.
évfolyam

3

4

5

30

100 %

5
8

4
8

8
13

31
61

103%

16

37

33

362

* Az 1 fő sni tanuló autista, 3 főként vehető számításba.
Az általános iskola évfolyamainak átlaglétszáma és a csoportszámok a törvényes maximális létszámhoz
viszonyítva és a Kt. 3. számú melléklet 3. pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál
figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdőgyermekek két főnek számítanak.
Az átszámított átlaglétszámok, minden évfolyam tekintetében meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot,
illetve a 3., évfolyamon lépi túl a maximális, de a fenntartó által engedélyezhető maximális létszámot. Az alábbiak
alapján megállapítható, hogy az intézmény a törvényi lehetőségeket figyelembe véve és az intézmény költségvetési
lehetőségeit szem előtt tartva határozta meg csoportlétszámait, csoport számait.
1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő
5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
23,66
25
28
26
28
29,5
28,66
25
A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon:
tanév
Általános iskolai oktatás
Napközi/ tanulószobai nevelés
2011/2012 tanév
504 (592) fő 22 csoport
308 (360) fő 14 csoport
2012/2013 tanév
512 (612) fő 23 csoport
309 (362) fő 14 csoport

Óvodai nevelés
78 (80) fő
-

Az intézmény azon osztályok és napközis csoportok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a
Képviselő-testülettől, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók: 3. a, 3. b, 3. c,4. a, 4. c, és 7., 8., 9., 12.,
14. csoportok.
Az intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat, valamint a német nemzetiségi
nyelvoktatásról szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Az intézmény által leadott csoportlétszámok a 2012/2013 –as tanévben az alábbiak:
Osztály
9/A
9/B
10/A
10/B
10/C
11/A
11/B
12/A
12/B
12/C

Fő
21
25
23
25
26
37
28
30
22
19
25

13/A
Összesen:

34
290

Iskolánkban nincs olyan tanulója, aki 2 főnek számíthatunk.
Az átlaglétszámok, 11. és 13. évfolyam tekintetében meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot, illetve a 13.,
évfolyamon lépi túl a maximális, de a fenntartó által engedélyezhető maximális létszámot. Az alábbiak alapján
megállapítható, hogy az intézmény a törvényi lehetőségeket figyelembe véve és az intézmény költségvetési
lehetőségeit szem előtt tartva határozta meg csoportlétszámait, csoport számait.
9-13. évfolyam átlag 28 fő, maximum 35 fő
9
10.
11.
12.
13.
23
24,66
32,5
23,66
34
A kollégiumi létszám 30 fő, mely a szeptemberi évkezdésnél változhat. A 9. évfolyamok száma valamint a felsőbb
évfolyamos tanulók száma az augusztusi pótvizsgák (2012. augusztus) után szintén változhat. Amennyiben a
tanulói létszám változása csoportlétszám, csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles
az augusztusi (2012. augusztus 30.) Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a
végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani.
A tényleges tanulólétszám változása:
tanév
tanulószám
csoportszám
2011/2012
306 fő
11 csoport
2012/2013
290 fő
11 csoport
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézményben az előzetes beíratkozás megtörtént, és az intézményvezetője a mellékletben szereplő kérelme
alapján kérte, hogy
„a Képviselő-testület fogadja el a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által a fenntartó számára megküldött
2012/2013. tanév tervezett csoportlétszámot ésamennyiben módosítás szükséges, azt a Képviselő-testület az
októberi testületi ülésen tegye meg.”
Az intézmény által leadott tervezett csoport és tanuló létszámok az alábbiak:
Tanszak
Létszám
Két
tanszakos Normatíva
Normatíva
Átlag
Csoport(fő)
tanuló
+
más jogosult
jogosult
létszám
szám
műv.isk. tanulója létszám
létszám
(fő)
(fő)
(2 órát kap) (4 órát kap)
(fő)
(fő)
Zeneművészet
97
97
11
9
egyéni oktatás
Zeneművészet
97
97
11
9
összesen:
Zeneművészet
31
31/2=15,5-15 16
10
3
előképző (két órát
kapnak)
Képzőművészet
157
2
155
14
11
Színművészet
52
4
48
13
4
Táncművészet
92
11
81
15
6
ebből-néptánc
92
11
81
Csoportos oktatás 332
17
15
300
13
24
összesen:
Mindösszesen:
429
17
15
397
33
várható tanulólétszám összesen:
várhatóan normatívára jogosult:
várható csoportszám összesen:

2011/2012 tanév
472 fő
450 fő
35 csoport

2012/2013 tanév
429 fő
397 fő
33 csoport

A Kt. 3. számú melléklete alapján az intézmény, tájékoztató jelleggel közölte az adatokat, és kérte a Képviselőtestület engedélyét arra, hogy az intézmény csoport létszámának és csoport számának lefogadását,
engedélyezését a 2012. októberi ülésre nyújthassa be jóváhagyásra.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban:NKtv.) 2012. szeptember 1 napjától lép életbe,
mely alapján kell a 2012/2013-as szorgalmi évre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket előkészíteni.
26

A NKtv. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § (6) bekezdése értelmében:
„A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik
évfolyamán 2012. szeptember1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben
megszervezni”.
A fent említettek alapján az oktatási intézmények pedagógiai programjának kiegészítése szüksége, melyet a
fenntartó a 2012. augusztusi Képviselő-testületi ülésén megismer és tudomásul vesz, a végrehajtási rendeletek
hiánya miatt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények csoport
számait, csoport létszámait a 2012/2013-as tanévre a határozati javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.

Döntési javaslat
"Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben indítandó tanulócsoportok és
létszámok jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

I.Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás Képviselő testületeinek, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda és Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2012/2013-as szorgalmi évre vonatkozó csoport
számait és csoportlétszámait az alábbiak alapján fogadja el:
I.1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei mint fenntartó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012/2013-as tanévben a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
Gyomaendrődi intézményegységek
csoportszámok
- Normál tagozat
17 csoport
- Speciális tagozat
2 csoport
- Diákotthon, napközi otthonos ellátás együttes
megszervezése
14 csoport
Csárdaszállási tagintézmény
- Alsó tagozat
1 csoport
- Alsó tagozat napközi otthonos ellátás
1 csoport
I.2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
fenntartója az alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését a 2012/2013as tanévben:
Gyomaendrőd
Megnevezés

Tanulók
száma

2. a
2. b
4. c
5. a
5. b
8. a

20
25
24
23
26
28

Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Átszámított
igény miatt szakvéleménye
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
4
5
29
0
3
28
1
7
32
2
7
32
2
6
34
4
1
33
27

Csoport
száma
1
1
1
1
1
1

8. b

30

2

Gyomaendrőd – napközi, tanulószoba
Csoport
(Napközi
Tanulószoba)

Tanulók
száma

2. a (3. cs)
2. b (4. cs)
4. a+4. b (7. cs)
4. c (8. cs)
5. b + Do. (10.cs)
7. a+7. b (12. cs)
8. a+8. b (13. cs)
Spec.t (14. cs)

20
25
14+16=30
24
16+6=22
13+12=25
9+17=26
20 (5 Do)

2

34

1

Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Átszámított
igény
miatt szakvéleménye
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
4
4
28
0
3
28
4+1=5
1+2=3
38
1
7
32
2+3=5
5+0=5
32
3+0=3
4+1=5
33
2+1=3
0+2=2
31
20
0
40

Csoport
száma
1
1
1
1
1
1
1
1

I.3.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei mint fenntartó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012/2013-as tanévben a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
Óvoda
Gyermek és csoportszám
Százszorszép
84 (97)fő/ 4 csoport
Csemetekert
53 (57)fő/ 2 csoport
Napsugár
24 (26)fő/ 1 csoport
Margaréta
57(57)fő/ 3 csoport
Gyomaendrőd:
218 (237) fő/ 10 csoport
Csárdaszállás
13 (16) fő/ 1 csoport
Összesen:

231 (253)/ 11 csoport

I.4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda fenntartója az alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését a
2012/2013-as tanévben:
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt 3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
Számított
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30 2,5
gyermekek nehézséggel
csop.
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
létszám
Százszoszép
21
19
1
1
3
2
2
26
Óvoda Süni
Csemetkert
25
21
4
2
5
27
Óvoda
Kis-középső
Csemetkert
28
28
2
5
30
Óvoda
Nagy-középső
Napsugár
24
23
1
1
1
16
26
II. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az alábbi döntési javaslatokat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
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törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
II.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben a Kis Bálint Általános
Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:

Iskolai feladatellátás

Tanuló létszám:
Osztályok száma:
Napközis csoportok száma:

516(612)fő
23 osztály
14 csoport

II.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános Iskola fenntartója az
alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését a 2012-2013-sa tanévben:
Osztálylétszám
1-8. Évfolyam Beiratkozott
Max.
SNI
BTMN
HHH
figyelembe
tanulólétszám
tanuló
tanuló
tanuló
vehető össz.
Osztály
létszám
%-ka
létszám
3.a
26
1
1
4
28
107%
3.
3.b
26
1
1
2
28
107%
3.c
Összesen
4.a
4.
4.c

24
76
23

1*
3
1

2
4
3

2
8
-

28
84
27

107%

22

2

4

-

28

107%

Napközis tanulók létszámának alakulása
Évfolyam
Beiratkozott
SNI
tanulótanuló
létszám
Osztály
7. csoport 26
3.
8. csoport 25
1
9. csoport 24
1*
4.
12.
21
2
csoport
Évfolyam
Beiratkozott
SNI
tanulótanuló
létszám
Osztály
6-7-8.
Évfolyam
14. csoport
22
5

BTM-es
tanuló

HHH
tanuló

1
1
2
4

4
2
2
-

BTM-es
tanuló

HHH
tanuló

4

8

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám
27
27
28
27
Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám
31

104%

Max.
létszám
%-ka
103%
103%
107%
103%
Max.
létszám
%-ka

103%

* Az sni tanuló autista, 3 főként vehető számításba.
II.3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi azzal, hogy
amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez, az intézményvezetője köteles az
augusztusi Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból
elfogadásra benyújtani.
Tanuló létszám:
290 fő
Osztályok száma:
11 osztály
Kollégiumi csoport létszám:
30 fő
II.4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény (továbbiakban:NKtv.) Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § (6) bekezdése értelmében utasítja a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda és a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjét,
hogy az intézmény pedagógiai programját egészítse ki - és a fenntartónak nyújtsa be jóváhagyásra 2012. augusztus
1. napjáig -, a mindennapos testnevelés megszervezésével.
II.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Városi Alapfokú Művészetoktatási
29

Intézményben a 2012/2013-as tanévre tervezett csoport és tanulólétszámait. Továbbá utasítja az
intézményvezetőjét, hogy a 2012. október 1 napján nyújtsa be fenntartói engedélyezésre a 2012/2013. tanévre
tervezett csoport és tanulólétszámot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az
óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által fenntartott oktatási és nevelési intézmények
jelentették a tálaló konyhák nyári üzemeltetésének időpontját, az óvodák nyári nyitva tartás szüneteltetését.
A közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a Tisztelt Képviselő-testületet az óvodák nyári
nyitva tartásáról.
A városban lévő intézmények az alábbiak alapján kérik a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a tálaló
konyhák, nyári napközik és az óvodai nyitva tartást engedélyezni, tudomásul venni:
Tálaló konyhák üzemeltetése szünetel:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
2012. június 18 - 2012. augusztus 31 napjáig,
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2012. június 18 - 2012. augusztus 31 napjáig, (előre láthatólag a
„Gyomaendrődiek Világtalálkozója” programsorozat ideje alatt a vendégek étkeztetésénél az intézmény lát el
szolgáltatást),
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2012. június 28 - 2012. augusztus 31 napjáig.
A Kis Bálint Általános Iskola, Óvoda és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola a nyári szünet idejére
közös szervezésben meghirdette a napközis szolgáltatást az általános iskolás tanulók részére.
A szülők által kitöltött nyilatkozatokat mindkét iskola összegyűjtötte. A felmérés eredményeként megállapítást nyert,
hogy egy hétre július 16-20 napjáig igényelték a nyári napközi ellátást (alsó tagozatos tanulók), mely idő alatt, a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda pedagógusai biztosítják a felügyeletet. A tálaló konyhák zárva tartása miatt az
igénylők az étkeztetési lehetőségekről a későbbiekben kapnak tájékoztatást.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai feladatot ellátó intézményegysége a
- Százszorszép Óvoda 2012. július 16-tól július 27 -ig lesz zárva. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta
Óvoda fogadja a gyermekeket,
- Csemetekert Óvoda 2012. július 1- től – július 31-ig lesz zárva. Megállapodás alapján ez idő alatt a Selyem Úti
Óvoda fogadja a gyermekeket.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon óvodai feladatot ellátó intézményegysége, a
Napsugár Óvoda 2012. július 18-tól 2012. augusztus 31-ig lesz zárva.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetése az alábbi
időpontokban lesz:
Óvoda
Nyitva tartás szünetel
Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda
Vásártéri –
folyamatos nyitva tartás lesz
Szivárvány Óvoda
Selyem úti augusztus 1-től
Az óvoda nyitva tartása részleges,
Gyermekliget
augusztus 17-ig
ezen idő alatt is tudja fogadni azon
Óvoda
szülők gyermekeit, akik nem tudják
megoldani a szülői felügyeletet.
Tulipános Óvoda
július 9-től
Selyem Úti Óvoda
augusztus 20-ig
Jókai úti –Margaréta augusztus 6-tól
Százszorszép Óvoda
Óvoda
augusztus 31-ig
Az óvodavezetők az intézmények zárva tartásának megtervezésekor felmérték a szülői igényeket, a táblázat
harmadik oszlopában jeleztük, hogy a zárva tartás alatt melyik óvoda fogadja az óvodai feladatellátást igénylő
gyermekeket.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári nyitva tartásának
tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) a) pontja alapján hozta meg döntését.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, Óvod és Diákotthon valamint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tálalókonyhájának nyári nyitva
tartásának szüneteltetését 2012. június 18-től augusztus 31-ig, valamint a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium tálalókonyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2012. június 28-től augusztus 31-ig.
Valamint engedélyezi az óvodák zárva tartását az alábbiak alapján:
- Százszorszép Óvoda 2012. július 16-tól július 27 -ig lesz zárva. Megállapodás alapján ez idő alatt a Margaréta
Óvoda fogadja a gyermekeket,
- Csemetekert Óvoda 2012. július 1- től – július 31-ig lesz zárva. Megállapodás alapján ez idő alatt a Selyem Úti
Óvoda fogadja a gyermekeket.
- Napsugár Óvoda 2012. július 18-tól 2012. augusztus 31-ig lesz zárva.
2. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola a nyári szünet
idejére közös szervezésben meghirdetett napközis szolgáltatását az igényfelmérés alapján a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda biztosítja 2012. július 16-20 napjáig.
3.
A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának
szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Nyitva tartás szünetel
Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda
Vásártéri –
folyamatos nyitva tartás lesz
Szivárvány Óvoda
Selyem úti augusztus 1-től
Az óvoda nyitva tartása részleges,
Gyermekliget
augusztus 17-ig
ezen idő alatt is tudja fogadni azon
Óvoda
szülők gyermekeit, akik nem tudják
megoldani a szülői felügyeletet.
Tulipános Óvoda
július 9-től
Selyem Úti Óvoda
augusztus 20-ig
Jókai úti –Margaréta augusztus 6-tól
Százszorszép Óvoda
Óvoda
augusztus 31-ig

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő
költségvetési szervek közötti megállapodás felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet alapján Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete 412/2009.(X.29.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta, valamint a 315/2010. (VIII.26.) Gye. Kt.
határozatával módosította a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, a Határ Győző Városi Könyvtár és a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény költségvetési szervek közötti megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására,
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan. A jelenleg hatályos együttműködési
megállapodásokat felülvizsgálni szükséges az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény, valamint a
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseinek változása miatt, ugyanis a korábbi megállapodás alapját
képező 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet hatályon kívül lett helyezve.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (4) bekezdés
alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzítik. A munkamegosztási megállapodást az
irányító szerv hagyja jóvá. A munkamegosztási megállapodásnak a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (6)
bekezdése alapján tartalmaznia kell a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási
feladatokat, valamint a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával,
hasznosításával és
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
A jogszabályi változásból adódóan a felülvizsgált együttműködési megállapodás szövegét a döntési javaslat
tartalmazza.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti
megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Határ Győző Városi
Könyvtár költségvetési szervek közötti megállapodást (a megállapodás hatálybalépésével a 412/2009. (X.29.) Gye.
Kt. határozattal elfogadott megállapodás hatályát veszti) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS TERVEZET
Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és a ………………………………………………………..(a továbbiakban: Intézmény),
mint önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv önállóan működő költségvetési szerv. Az
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önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját
gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete az
……./…..(…)
Gye.
Kt
határozata
értelmében
a
………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai
ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 10. §. (6) bekezdése alapján a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét, a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat,
valamint a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával,
hasznosításával és
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:
A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerű takarékos
intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak érdekében, hogy az Intézmény az Alapító
okiratában meghatározott feladatait elláthassa.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény szakmai döntésjogi rendszerét, önálló
jogi személyiségét és felelősségét.
Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei az Intézménynél
nincsenek meg köteles a hivatal ellátni.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű gazdálkodás feltételeit,
melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül
biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítési jogkört az Intézmény vezetője az e
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan is
alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat
betartani, betartatni. A Hivatal köteles az Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi program alkalmazásával és
gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a Hivatal segíti az
Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az intézmény elkészíti
a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet összeállításához.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben
az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepciót, valamint az elfogadott költségvetési koncepció és
a képviselő-testület döntésének megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az
intézmény a költségvetési tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az
egyeztetést követően kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a
Hivatal feladata, melyről írásos dokumentáció készül.
Az intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
Saját bevételek
Támogatás értékű működési bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban.
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A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal pénzügyi osztálya kidolgozza kiemelt előirányzatonként a
„C” típusú elemi költségvetést az intézményre vonatkozóan, az intézmény által kidolgozott költségvetési tervezet
alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről szóló adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak
az általa meghatározott határidőre.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a módosításokat és azok
okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a jogszabályi
előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban kezdeményezi a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi
és kiadási előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az intézmény által szolgáltatott adatok és információk
tekintetében a felelősség az intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetése
teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel az intézmény
önállóan gazdálkodik.
Az intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal, a
szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó
adatok határidőre történő eljuttatásáért és valódiságáért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Hivatal feladata, a kötelezettségvállalással
terhelt és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési
beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv havonta tájékoztatja
az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az intézmények számlarendjét,
számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést
a hivatal végzi.
Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési beszámolóra és a
gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési bankszámlán és
pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A hivatal látja el az adókötelezettségi feladatokat, kivéve a
személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. Az önállóan működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a
bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel
elszámolni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az önállóan működő szerv vezetője az általa
kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő költségvetési szerv
vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi
ellenjegyzésére és érvényesítésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt
személyek jogosultak, melyet az önálló működő és gazdálkodó szerv gazdálkodási szabályzata szabályoz. Az
önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a
kötelezettségvállalási jog:
Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv - testület által
jóváhagyott - költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi
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szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet alapján felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli
képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó
bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával,
amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a
polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv részére.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomonkövethetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetése az intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az
intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának,
valamint a keretek felhasználásának ellenőrzése céljából.
A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata, mely
nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés
céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és elszámolásukról
nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az intézmény által
beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott székhelyen és telephelyen
lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező ingatlanok és ingó
vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű
használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
önállóan illeti meg az önállóan működő költségvetési szervet. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása,
rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában az önállóan működő költségvetési szerv a rendelkezési
jognak és rendeltetésszerű használatának megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az önkormányzat
mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától elkülönítetten. A
leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján, melyben az Intézmény is
közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény
javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az Intézmény írásban
értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről értesíti a
Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési szerv a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának belső kontrollrendszere szabályzatának” előírásait köteles alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
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A korábban kötött Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 412/2009.(X.29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a……../2012.(VI.28 ) Gye. Kt. határozatával
jóváhagyta.
A jelen megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
Gyomaendrőd, 2012. július
……………………………….

…………………………………….
Az önállóan működő és gazdálkodó

vezetője

szerv vezetője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról
tájékoztatás
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárások az alábbiak:
1) védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártérítési per
2) a telepet 2010. május 31-ig üzemeltető Remondis Kft-val szemben jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránt
indított per
3) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiszabott örökségvédelmi bírság
1) A hulladéklerakó telep 500 m-es sugarú körzetében levő földrészletekre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
védelmi övezet miatt indult kártérítési perben a Szegedi Ítélőtábla jogerős és végrehajtható ítéletében 3 ingatlanra
vonatkozóan adásvételi szerződést hozott létre összesen 47.480 E Ft összegben. A bíróság ezen felül 27.098 E Ft
összegű kártalanítás, 3.500 E Ft összegű perköltség és 700 E Ft összegű fellebbezési eljárási költség megfizetésére
kötelezte az alperes önkormányzatokat.
A rá előírt kötelezettségeket Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011 májusában teljesítette.
A felperesek 2011. augusztus 25-i érkeztetéssel perújítási kérelmet terjesztettek elő, melyben előadták, hogy
álláspontjuk szerint az Ítélőtábla jogellenesen, túlzottan alacsony mértékben állapította meg a 3 ingatlan vételárát.
Álláspontjuk alátámasztása érdekében ingatlanforgalmi szakértői értékbecslést csatoltak a kérelemhez. A perújítás
megengedhetősége kérdésében a Gyulai Törvényszék 2012. január 11-én tárgyalást tartott és megállapította, hogy
a perújítási kérelem alaptalan, ezért elutasította azt. A felperesek a döntés ellen éltek fellebbezési jogukkal. A
Szegedi Ítélőtábla 2012. március 29-én helybenhagyta a Gyulai Törvényszék döntését, így a perújítási kérelem
jogerősen is elutasításra került.
2) A Gyomaendrődi Hulladéklerakó Telep 2004-ben 9 település társulásával (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros,
Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) és Gyomaendrőd Város gesztorságával
valósult meg. Közbeszerzési eljárás eredményeként 2005 októbere és 2010 májusa között a hulladéklerakó telepet a
REMONDIS Kft üzemeltette.
A közbeszerzési eljárásban vesztes fél, az A.S.A. Kft az eljárásban hozott döntést megtámadta. A Legfelsőbb
Bíróság 2009 novemberében a hulladéklerakó telep üzemeltetésére a REMONDIS Kft-val kötött, 10 évre szóló
szerződést érvénytelennek nyilvánította, azonban 6 hónapig hatályában fenntartotta, annak érdekében, hogy a felek
el tudjanak számolni egymással. A felek álláspontja legnagyobb mértékben a II. depónia bekerülési költsége
vonatkozásában tér el. Az önkormányzatok szerint a REMONDIS Kft köteles lett volna az általa beszállított
hulladékmennyiséggel arányosan alapot képezni a II. depónia építési költségeinek fedezetére, figyelemmel az
üzemeltetési szerződésben foglaltakra. A REMONDIS Kft ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az építési
költségre ezután kívántak alapot képezni, mert az I. depónia megtelése véleményük szerint csak 2015-re várható,
vagy még később, valamint az új depóniaépítés helyett töltés magasítással is meg lehet oldani a hulladékok
elhelyezését.
A peren kívüli megegyezés érdekében a tulajdonos önkormányzatok felhatalmazása alapján 2011. március 31-én
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor megbízta a Smid és Reichert Ügyvédi Irodát (8000
Székesfehérvár, Koronázó tér 1.) az elszámolás előremozdításával. A 2011. júniusi egyeztető tárgyalás során az
álláspontok nem közeledtek, ezért a tulajdonos önkormányzatok úgy döntöttek, hogy jogalap nélküli gazdagodás
megtérítése iránt pert indítanak a Remondis Kft. ellen. A jogi képviselettel Dr. Soós Tibor ügyvédet (Budapest,
Hűvösvölgyi út 81.) bízták meg. 2011 decemberében történt még egy peren kívüli megegyezésre törekvő kísérlet,
amely nem vezetett eredményre. Az ügyvéd úr a keresetlevelet elkészítette és 2012. március 27-én benyújtotta a
teljesítés helye szerint illetékes Gyulai Törvényszékhez. A Gyulai Törvényszék arra való hivatkozással, hogy az
alperes székhelye Budapesten van, áttette az ügyet a Fővárosi Törvényszékhez, mely döntést a tulajdonos
önkormányzatok többsége elfogadta, így az eljárás a Fővárosi Törvényszéken fog zajlani.
Mindezek mellett 2009. év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok
által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-t 2010. július 13-án jegyezte be
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a cégbíróság.
3) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Irodája Gyomaendrőd Város Önkormányzatát védelem alatt álló
kulturális örökség elemeinek megrongálása miatt 490/0307/2010. sz. 2010.szeptember 7-én kelt határozatában
7.500.000,- Ft örökségvédelmi bírsággal sújtotta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fellebbezése folytán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Elnöke a határozatot
megsemmisítette és az első fokon eljáró szervet új eljárás lefolytatására utasította.
A megismételt eljárásban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája VI-P001/2895/2012. sz. 2012.május 16-án kelt határozatában Gyomaendrőd Város Önkormányzatát védelem alatt álló
kulturális örökség elemeinek megrongálása miatt 2.520.000,- Ft örökségvédelmi bírsággal sújtotta.
Tekintettel arra, hogy a fellebbezés benyújtásától nem volt várható a bírság eltörlése, vagy összegének
csökkentése, viszont nem volt kizárható a bírság összegének növelése, Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem
élt fellebbezési jogával, így a határozat 2012. június 13-án jogerőre emelkedett. A bírság összegének fedezete a
2012. évi költségvetés 6. mellékletében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között biztosítva van. A fizetési
kötelezettség teljesítésének határideje 2012.augusztus 13. napja.

Döntési javaslat
"tájékoztató elfogadása"
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-testületének Ügyrendi,Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról szóló tájékoztatás elfogadását
javasolja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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11. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A GYÜSZTE beszámolója
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 91/2012. (II.3.) határozata alapján a Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás értelmében összesen 4 millió, azaz Négymillió Ft
összegű támogatást biztosított a Sajt-és Túrófesztivál (május 1.) és a Halfőző verseny (augusztus 20.) rendezvények
megtartásához.
Az Egyesület a rendezvények szervezésére kapott támogatás összegét az alábbiak szerint kívánja felhasználni:
a Sajt-és Túrófesztivál rendezvényre 2.800.000 Ft,
a Halfőző verseny rendezvényre 1.200.000 Ft.
A GYÜSZ-TE elkészítette beszámolóját a Gyoma és Endrőd egyesülésének 30 éves ünnepi jubileumi
megemlékezésről és a XIV. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programsorozatról.
A beszámoló az előterjesztés mellékkletét képezi.
A pénzügyi elszámolást alátámasztó számlamásolatok, a pünzügyi osztályon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájákoztatót a döntési javaslat alapján fogadja el.

Döntési javaslat
"A GYÜSZTE beszámolója "
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület Gyoma és Endrőd egyesülésének 30 éves ünnepi jubileumi megemlékezésről és a XIV. Nemzetközi Sajtés Túrófesztivál programsorozatról készített beszámolóját megismerte és a rendezvények pénzügyi elszámolát
elfogadta.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 - Nyár
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Raiffeisen Bank Zrt és a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány alapító okiratában
meghatározott feladatával összhangban pályázatot írt ki annak érdekében, hogy hazánk településein ne csak a
szorgalmi időszakban, hanem azon kívül hétvégeken, iskolai szünetekben minden óvodás és általános iskolás korú
gyermek rendszeresen táplálkozzék.
A pályázatot kizárólag települési önkormányzatok nyújthatják be. A kedvezményezettek a szegény sorban élő
óvodás, illetve általános iskolás korú gyermekek, akiket a település oktatási intézményei jelölik ki. Egy családból
több gyermek is kijelölhető.
A pályázó települések közül maximum 10 pályázó lehet nyertes, a Raiffeisen Bank kártyahasználathoz kötődő
programjának eredményeként várható adományösszegből kb. 250 gyermek 6 havi ellátására nyílik lehetőség.
Önrész biztosítása az Önkormányzatok részéről nem igényelt.
Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 40.000 Ft-ba kerül. Ez magában foglalja a 2012.
év július 25-től 2012. december 31-ig valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, a nyári szünetre naponta 1-1 adag, így fél
éve minimum 80 adag ennivaló átadását.
Az alapítványi szállítmányok tartalmaznak mélyhúzott fóliával ellátott, forró vízben melegíthető készételeket, melyek
tárolása, kezelése hűtést igényel. Így a helyszínen szükséges biztosítani egy legalább 180 l nagyságú
hűtőszekrényt! Külön tisztiorvosi engedélyre nincs szükség.
A pályázat elbírálásának módja:
A határidőig beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma és külső tanácsadói értékelik. A beérkezett
pályázatok számától és a települések helyének eloszlásától függően dönt azokról a pályázókról, akik a Raiffeisen
Bank Zrt. által a Facebook.com weboldalra felkerülnek a nyilvános szavazásra (maximum 20 település). A nyilvános
szavazásra minden olyan magyar és külföldi állampolgár szavazhat, akinek internetes elérhetősége van és
regisztrált Facebook tag. A nyertes pályázók (maximum 10 település) az internetes szavazáson legtöbb szavazatot
kapott településekből kerülnek ki. A weben történő szavazás 2012. július 16-i dátummal zárul.
Polgármesteri döntés szerint ebben az évben az öregszőlői településrészen szegény sorban élő gyermekek közül
kerül kiválasztásra 25 kisgyermek a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskolai nevelő által, nyertes pályázat
esetén. Az alapítványi szállítmányokat az IKSZT épületében, az ottani alkalmazottak veszik majd át és osztják ki az
érintett gyerekeknek.
A pályázat benyújtási határideje 2012. június 15. éjfél. Önrész biztosítására nincsen szükség, a pályázathoz
határozatot csatolni nem kell.
Mivel a pályázat benyújtási határideje korábbi, mint a Bizottsági ülések és a Képviselő-testület soron következő
ülésének dátuma, így jelen formában kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 - Nyár"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár pályázati felhívás alapján elkészített
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pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2012. július 25. – 2012. december 31.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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