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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2012. június 28-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Dísztermében.
Napirend:
1. A 2012. évi költségvetési rendelet II. módosítása
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási
helyzetéről
4. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 2013. évi változásokról
5. Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
6. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
7. Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási kérelme
8. Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása
9. Járóbeteg szakellátás működtetésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás
10. Tájékoztatás a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási területének változásáról Ecsegfalva
vonatkozásában
11. TÁMOP-6.1.2./11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ
fejlesztése érdekében
12. A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
13. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése
14. TÁMOP -5.3.6-11/1 Komplex telep-program pályázat
15. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek közötti megállapodás felülvizsgálata
16. Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele
17. Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése
18. A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díj meghatározása
19. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
20. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
21. Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
22. Vásártéri lakótelep közpark telekhatár-rendezés
23. Sebességmérő berendezés üzembe helyezése
24. 2012 évi kátyúzás
25. Beszámoló az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról

26. Körös Kajak SE - Csónakház felújítás LEADER támogatás melléklete – használatba adási
szerződés módosítás
27. Regionális Hulladékkezelő mű eszközök átadása a társtulajdonos településeknek
28. A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás
29. Tagdíjfizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
30. A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása
31. Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013
32. Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár
33. A GYÜSZTE beszámolója
34. Beszámoló a biotégla gyártásról
35. Belvíz VIII. ütemről beszámoló
36. Tájékoztató a Corini Margit gyűjtemény kiállításáról
37. Kecsegés -zugi Tájvédelmi Egyesület kérelme
38. Varga Mihály kérelme
39. Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére – módosítás
40. bíráló bizottság kijelölése (DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázat)
41. Liget-fürdő fejlesztése DAOP pályázat
42. Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt önerő növekedése
43. Bejelentések

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. DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázat projekt menedzsment bérköltsége
3. Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C.4. sz. alatti költségalapú bérlakásról

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. június 27.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2012. június 28.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2012. 06. 28-i ülésre

211/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Selyem Úti Óvodáért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
212/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Suttyomba Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
213/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
részére támogatás megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
214/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil
Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.

215/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Napsugár Óvodákért Közhasznú Alapítvány” támogatás a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
216/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tulipános Óvodáért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
217/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tulipános Óvodáért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A pályázóval nem került megkötésre a támogatási szerződés, mert forráshiány miatt
a pályázati kérelem elutasításra került.
218/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Én is itt vagyok?! Közhasznú Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil
Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó a 532/2011. (IV.28.) Kt.
számú határozat alapján lemondott a támogatási összegről és a az visszautalásra
került a Polgármesteri hivatal számlájára.
219/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil
Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
220/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil

Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
222/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány részére támogatás
megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
223/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Társastánc Mozgalomért Alapítvány részére támogatás
megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
224/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány részére támogatás
megállapítása a Civil Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
225/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil
Alapból
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A támogatási szerződés megkötésre került és a pályázó 2012. január 31 napjáig
elegett tett elszámolási kötelezettségének.
726/2011. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös Kajak Sportegyesület építési engedélyezési szintű tervek készítettése

Határidő: 2011. 12. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. június 21.
A Körös Kajak Sportegyesület az építési engedélyezési szintű terveket elkészítette a
külterület 0823/2 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozóan, csónakház kialakítása
érdekében.
A fejlesztés megvalósítása érdekében benyújtott LEADER pályázat 7.000.000 Ft
támogatásban részesült, míg a DAOP-5.1.3-11 kódszámú felhívás alapján benyújtott
pályázatot elutasították. A Körös Kajak Sportegyesület fellebbezést nyújtott be a
Közreműködő Szervezethez, melynek elbírálása folyamatban van.
731/2011. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályázati felhívásának módosítása
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2012. május 31.
A 2012. évi támogatást szolgáló alapok pályázati felhívása, a határozatban szereplő
módosítással került közlésre.
Határidő: 2012. 01. 31., felelős: Márjalaki József, végrehajtva: 2012. május 31.
A 2012. évi támogatást szolgáló alapok pályázati felhívása, a határozatban szereplő
módosítással került közlésre.
749/2011. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Megállapodás üzletrész használatáról
Határidő: 2012. 01. 08., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. január 31.
A megállapodás megkötésére a jogszabályi változások miatt nem került sor, erről a
képviselő-testület a tájékoztatást megkapta.
10/2012. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
Határidő: 2012. 04. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. június 28.
Dr. Piriczki Béla beszámolójához a kért kiegészítést nem készítette el, ismételten
írásban kértük meg a beszámoló kiegészítésére. Az ügyelet működtetésével
kapcsolatos pályázati eljárás lefolytatásának lehetőségét a járási rendszer
kialakulását illetve az egészségügyben folyó szervezeti és struktúrális változásokat
követően kell megvizsgálni.
88/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012 évi pályázati kiírások
Határidő: 2012. 04. 26., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2012. május 31.

A 2012. évi Sport, Civil és Ifjúsági Alapok pályázati kiírásának részletszabályait
megállapító 'Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sport,
civil, ifjúsági és környezetvédelmi alap pályázói számára közzétételre került.
117/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: GYOMAKÖZSZOLG Kft üzletrész értékesítés
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. április 30.
Az üzletrész felosztás a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént, a
határozatnak megfelelően az üzletrész értékesítésére vonatkozó szerződések
megkötésre kerültek.
118/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. Társasági Szerződése
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. április 30.
A társasági szerződést a képviselők a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően
megkötötték, annak cégnyilvántartásban történő nyilvántartásba vétele megtörtént.
119/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Üzletrész adásvételi szerződés Dévaványa
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. április 30.
Az üzletrész értékesítésére vonatkozó szerződést a felek képviselői megkötötték. Az
üzlerész értékesítésének nyilvántartásba vétele a cégnyilvántartásban megtörtént.
120/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Üzletrész adásvételi szerződés Hunya -Gyomaközszolg Kft
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. április 30.
Az üzletrész értékesítésre vonatkozó szerződést a felek képviselői megkötötték. Az
értékesítés cégjegyzékben történő nyilvántartésba vétele megtörtént.
121/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Üzletrész adásvételi szerződés Örménykút-Gyomaközszolg Kft
Határidő: 2012. 02. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. április 30.
Az üzletrész értékesítésére a felek képviselői a szerződést megkötötték. A
cégjegyzékben az értékesítés átvezetése megtörtént.
122/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Holló László Művésztelep alkotóinak adományozása
Határidő: 2012. 03. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. március 20.
A szerződés megkötésre került az adományozók és az adományozott között.
177/2012. (III. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan meghirdetése értékesítésre
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Dózsa György utca 1.
szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésére nem volt jelentkező.
178/2012. (III. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kecsegészug Tájvédelmi Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 11.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegészug Tájvédelmi Egyesület (
Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. ) és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a
gyomaendrődi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár területű Kecsegés zugi holtág
haszonbérletére 2000. február 1. napján létrejött haszonbérleti szerződés 5. pontját
módosító megállapodás 2012. május 11. napján aláírás került a felek részéről.
231/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldterület gazdálkodási feladat ellátására utasítás adása a Zöldpark Nonprofit Kftnek
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2012. április 19.
A Képviselő-testület utasította a kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t, a tulajdonában álló zöldterületek, parkok, szakszerű,
jó gazda gondosságával történő kezelésére. Az Önkormányzat a feladat ellátására a
2012-es költségvetési évben az utasítás megadását követő időszakra bruttó
16.325.760 Ft-ot azaz Tizenhatmillió-háromszázhuszönötezer-hétszáhatvan Ft-ot
biztosított, havi egyenlő részletekben. Az első részletet Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztálya 2012.április 19-én teljesítette.
234/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Endrődi hídhoz vezető járda mellet padkarendezés és korlátépítés
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. július 15.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. megkezdte az Endrődi hídhoz vezető járda melletti
padkarendezést és korlátépítést tartalmazó beruházást. A befejezés határideje

2012.július 15. napja.
260/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 9.
A Gyulai Törvényszék a Pk.60.083/2008/6. sz. alatt kiadott végzésében a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság adataiban bekövetkezett
változást nyilvántartásba vette.
261/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szarvasi Tűzoltóság és az Önkéntes Tűzoltóság közötti együttműködési
megállapodás
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
Az együttműködési megállapodást a felek megkötötték, folyamatos az abban
foglaltak teljesítése.
263/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Katasztrófavédelmi iroda részére gépkocsi biztosítása
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
A gépjármű átvétele megtörtént, a használatbadással kapcsolatos szerződés és
szabályzat készítése folyamatban van. Az üzemeltetéshez a katasztrófavédelmi iroda
vezetője 240. e. Ft. üzemeltetési támogatás megszerzéséről gondoskodott, mely
polgárvédelmi szakfeladatra került lekönyvelésre.
293/2012. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Berkes Zsuzsannával kötött megbízási szerződés módosítása
Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapító résztulajdonosa
hozzájárult, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft., mint megbízó és Berkes
Zsuzsanna megbízott között 2011. november 17. napján létre jött megbízási
szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják. A Jelen megbízási jogviszony
2010. május 03. napjától – 2012. június 30. napjáig határozott időtartamra jön
létre.
A módosítás be lett nyújtva a cégbírósághoz, melyet az elfogadott.
294/2012. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. székhelyhasználatához hozzájárulás

Határidő: 2012. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. május 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapító résztulajdonosa
hozzájárult ahhoz, hogy a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
a gyomaendrődi 0130/15hrsz-ú, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. szám
alatti, osztatlan közös tulajdont képező ingatlant határozatlan időtartamra
székhelyéül használja.
A székhelyhasználati engedély benyújtásra került a cégbírósághoz.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

BESZÁMOLÓ
Képviselő-testület azonnali végrehajtású határozatainak végrehajtásáról
2012. január - 2012. május
Határozat
száma

14/2012. (I.
26.) Gye. Kt.
határozata

40/2012. (I.
26.) Gye. Kt.
határozat

Döntés tartalma
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás
Hunya intézmény vezetői állás betöltésére a következő pályázatot
írja ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet a Térségi Szociális
Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya (5500
Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.) intézményvezetői álláshelyének
betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti
szakirányú
felsőfokú
szakképzettség,
legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet
A Pályázathoz csatolni kell:
- képesítést igazoló okiratok másolatát,
- szakmai életrajz,
- erkölcsi bizonyítvány,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A megbízás időtartama: 5 év
Az álláshely betölthető: 2012. június 1. napjától.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK honlapon történő
megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Gyomaendrőd Város
Polgármestere részére kell benyújtani (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér l.). A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási
határidő lejártát követő 60 napon belül.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információkról érdeklődni lehet
Várfi András polgármesternél Tel: 06/66/386-122 /131mellék.

Végrehajtás
határideje/Jelentés

Határidő:
azonnal
A pályázati kiírás
meghirdetésre került a
Szociális
Közlöny
február
24-én
megjelent
3.
számában, valamint a
Nemzeti
Közigazgatási Intézet
honlapján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
figyelembe véve az 1992. évi XXIII. tv. a Közalkalmazottak
jogállásáról, a 3/2002. (II.15.) OM rendelet, a Magyarország 2012. évi Határidő: azonnal
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. valamint az
Államháztartási törvény szabályait, az önkormányzat fenntartásában
működő intézmények vezetőinek bérét az alábbiak szerint határozza
meg:
bérek
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium A
felülvizsgálata során
igazgatója dr. Kovács Béla
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Kjt szerinti garantált illetmény
- I 14 További
szakképesítés,
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
kerekítve
Magasabb vezetői pótlék

262.345.-Ft

Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkieg
Járandóságok
összesen:

21.000.-Ft

Rózsahegyi Kálmán általános
igazgatója Farkas Zoltánné
Kjt szerinti garantált illetmény
- G 12
További
szakképesítés,
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
kerekítve
Magasabb vezetői pótlék

18.364.-Ft
280.700.-Ft
80.000.-Ft

381.700.-Ft

Iskola és

193.040.-Ft
15.443.-Ft
280.500.-Ft
80.000.-Ft

Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkieg
Járandóságok
összesen:
Kis Bálint Általános Iskola
Ágostonné Farkas Mária
Kjt szerinti garantált illetmény
-H9
További
szakképesítés,
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
kerekítve
Magasabb vezetői pótlék
Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkieg
Járandóságok
összesen:

Kollégium

21.000.-Ft
309.500.-Ft

és

Óvoda

igazgatója
192.300.-Ft
19.200.-Ft
211.500.-Ft
80.000.-Ft
21.000.-Ft
312.500-Ft

Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény igazgatója
Hevesi-Nagy Anikó
Kjt szerinti garantált illetmény
149.145.-Ft
-F7
További
szakképesítés,
7.457.-Ft
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
156.600.-Ft
kerekítve
Munkáltatói döntésen alapuló
57.800.- Ft
ill.
Magasabb vezetői pótlék
50.000.-Ft
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változás nem történt,
az
eddigi
bérek
maradtak
változatlanul, a döntés
intézkedést
nem
igényelt.

Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkieg
Munkaközösség vezetői pótlék
Osztályfőnöki pótlék
Járandóságok
összesen:

15.750.-Ft
4.000.- Ft
7.600.- Ft
276.000-Ft

Városi Egészségügyi Intézmény vezetője Dr. Torma Éva
Kjt szerinti garantált illetmény
225.425.-Ft
- I 10
További
szakképesítés,
15.780.-Ft
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
241.200.-Ft
kerekítve
Munkáltatói döntésen alapuló
106.100.- Ft
ill.
Magasabb vezetői pótlék
40.000.-Ft
Járandóságok
összesen:

387.300-Ft

Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője, Mraucsik
Lajosné
Kjt szerinti garantált illetmény
185.103.-Ft
- G 11
Garantált illetmény összesen
185.100.-Ft
kerekítve
Garantált
illetm.
felül
70.000.-Ft
munkáltató döntés
Illetmény összesen
255.100.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
50.000.-Ft
Járandóságok
összesen:

305.100-Ft

Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője, Czikkely Erika
Kjt szerinti garantált illetmény
161.608.-Ft
-G8
További
szakképesítés,
12.929.-Ft
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
174.500.-Ft
kerekítve
Egyéb pótlék
14.000.-Ft
Magasabb vezetői pótlék
60.000.-Ft
Járandóságok
összesen:

248.500-Ft

KözművelődésiKözgyűjteményi
és
Turisztikai
Szolgáltató Intézmény vezetője dr. Szonda István
Kjt
szerinti
garantált
illetmény - I 8
További
szakképesítés,
szakképzettség
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208.385.-Ft
14.587.-Ft

Garantált illetmény összesen
kerekítve
Középfokú idegennyelvtudási
pótlék
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok
összesen:

223.000..-Ft
10.000.-Ft
50.000.-Ft
283.000-Ft

Határ Győző Városi Könyvtár vezetője Dinyáné Bánfi
Ibolya
Kjt
szerinti
garantált
illetmény - F 11
További
szakképesítés,
szakképzettség
Garantált illetmény összesen
kerekítve
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok
összesen:

174.155.-Ft
0-Ft
174.200..-Ft
45.000.-Ft
219.200-Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Várfi András polgármester 2012 évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:

Hónap

107/2012.
(II. 23.) Gye.
Kt.
határozat

116/2012.
(II. 23.) Gye.
Kt.
határozat

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Tervezett napok/mettől
meddig
4,
20-22, 27-29,
5-9, 23-28,
2-6, 19-25,
7-11, 24-30,
4-8, 21-27,
9-27,
1-10,
3-7, 20-28,
8-12, 26-31,
5-9
3-6

Napok száma
4
6
10
11
9
10
15
8
12
10
5
4
104

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Cafetéria-juttatások változásairól szóló tájékoztatót.
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Határidő: azonnal
A szabadságolási terv
a
nyilvántartásba
felvezetésre került.

Határidő: azonnal
a
Közszolgálati
Szabályzat Cafetériajutattásokat
tartalmazó 2. számú
melléklete
átdolgozásra került a
jogszabályi
követelményeknek

megfelelően.
Az
étkezési
utalvány,
üdülési csekk, internet
elszámolás
megszűntek, helyébe
lépett az Erzsébet
utalvány, illetve a
Széchenyi
Pihenőkártya.
A
19,04%-os
adó
mértéke
30,94%-ra
emelkedett. Erzsébet
utalvány,
összege
havonta 5.000.-Ft. A
Széchenyi
Pihenőkártyát
választó köztisztviselő
három
különböző
alszámla
között
oszthatja meg az erre
szánt összeget.
(1) Szálláshely: A
cafetéria
összeg
keretéig,
maximum
Br. 200 000.- Ft.
(2)
Vendéglátás:
150 000.- Ft.
(3)
Szabadidő:
75 000.- Ft.
A Széchenyi Pihenő
Kártya
alszámlái
minden év április 30.
napjáig
feltöltésre
kerül.

154/2012.
(III. 29.)
Gye. Kt.
határozat

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 5/2012. (II. 21.) költségvetési rendeletének megfelelően, a
racionálisabb ellátás érdekében 1 álláshelyet végleges
jelleggel, további két álláshelyet a költségek csökkentése
érdekében megszűntet a Határ Győző Városi Könyvtárban.
A
létszámcsökkentési
intézkedés
következtében
a
létszámkeret 7 főről, 3 fővel, 4 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében 1 fő közalkalmazott,
jogviszonya szűnik meg. Megállapítja, az érintett
munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat
hivatalánál az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje
folyamatosságának
megszakítása
nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 2/2012.
(III.1.)
BM
rendeletének
megfelelően
jogviszony
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Határidő: azonnal
A
határozatnak
megfelelően az egy fő
közalkalmazott
jogviszonya
felmentéssel
megszüntetése került.

megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési
megtérüléséhez 1 106 170
Forint összegben nyújtson be pályázatot.

kiadások

1 fő
Bér+szochadó Visszaigényelhető
könyvtáros
Ft
Felmentési idő 2012.
8 hónap,
április 1.
kezdete:
Munkaviszony 2012.
megszűnik: november
30.
Felmentési
8 havi bér 174200+27%*8=
221 234
időre járó
+ szhadó 1769 872
illetmény:
Végkielégítés: 8 havi bér 174200+27%*8=
884 936
+ szhadó 1769 872
Összesen:
1 106 170
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 5/2012. (II. 21.) költségvetési rendeletének megfelelően, a
racionálisabb ellátás érdekében 1 okmányirodai álláshelyet
végleges jelleggel, 1 fizikai álláshelyet a költségek
csökkentése érdekében megszüntet a Polgármesteri
Hivatalban.
A létszámcsökkentési intézkedés következtében a
létszámkeret 63 főről, 2 fővel, 61 főre csökken.

162/2012.
(III. 29.)
Gye. Kt.
határozat

A döntés végrehajtása következtében 1 fő köztisztviselő,
jogviszonya szűnik meg. A Képviselő-testület megállapítja,
az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az
önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, az 2/2012.
(III.1.)
BM
rendeletének
megfelelően
jogviszony
megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások
megtérüléséhez 274 320 Forint összegben nyújtson be
pályázatot.
1 fő
okmányirodai
ügyintéző
Felmentési idő 2 2012.
hónap, kezdete: március
31.
Munkaviszony 2012.

Bér+szochadó Visszaigényelhető
Ft
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Határidő: azonnal
Az okmányirodában a
létszámleépítés
megtörtént, ami nem
járt
munkaviszony
megszüntetéssel,
a
szabálysértési ügyek –
ügyintézővel együttKormányhivatalhoz
történő átadása miatt.
Így nincs lehetőség
pályázat benyújtására.

megszűnik:

május
31.
Felmentési időre 2havi bér
járó illetmény: + szhadó
Végkielégítés: 2havi bér
+ szhadó
Összesen:

233/2012.
(IV. 26.)
Gye. Kt.
határozat

274 320

137 160

274 320

137160
274 320

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többség
hiányában / 6 igen szavazat, 3 tartózkodás/ nem támogatja
Toldi Balázs alpolgármester javaslatát, amely szerint a
képviselő-testület Vass Ignác Gyomaendrőd, Hősök útja 10.
sz. alatti lakost bízza meg 2012. június 1. napjától 2014.
december 31. napjáig a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: azonnal
A Képviselő-testület
2012. május 16-án
rendkívüli
ülésén
újratárgyalta
az
ügyvezető
igazgató
álláshely betöltését.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. alapítója és kizárólagos
tulajdonosa az ügyvezető igazgató álláshelyet megbízás útján kívánja
betölteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. kizárólagos tulajdonosa
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. IV. tv. 24. §-ban
foglaltakra figyelemmel megbízza Vass Ignác Gyomaendrőd, Hősök
útja 10. szám alatti lakost 2012. június 1. napjától 2014. december
31. napjáig a Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával, egyben
jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az ügyvezetővel
köttetendő megbízási szerződést.
Megbízási díját és egyéb költségeit a következőként állapítja meg:
Megbízási díj: havi bruttó 200.000 Ft,
Saját gépkocsi használatára: havi 20.000 Ft, melyet a Polgármester
igazol.
A
megbízási
287/2012. (V.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az alábbi megbízási szerződés 2012. május
16.) Gye. Kt.
szerződés megkötésére:
31.
napjával
határozat
megkötésre került.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott
helyen, időpontban, a következők szerint:
1. Szerződő felek
1.1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, képviseletében
Várfi
András
polgármester,
mint
megbízó
(a
továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Törzsszám: 346612
Adószám: 15346614-2-04
1. 2. Vass Ignác, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
Született: 1949.01.06.
Anyja neve: Darvasi Mária
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Adóazonosító: 8299552508
2. Előzmények
2. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget
Fürdő és Szolgáltató Kft.-t, a Gyomaendrőd városában található
termálfürdő (a továbbiakban: Fürdő) üzemeltetésre hozta létre.
3. A megbízás tárgya
3. 1. A Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2012.(V.16.) Gye. Kt. határozata alapján, jelen szerződés
szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Gyomaendrődi
Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói
(továbbiakban: ügyvezetői) feladatainak ellátásával, megbízási
jogviszony keretében, határozott időre, 2012. június 1. napjától
kezdődően 2014. december 31. napjáig, a Megbízott a megbízást a
jelen szerződésben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja
ennek teljesítését.
3. 2. Az ügyvezetői megbízást a jelen szerződésben, a Gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.), és a
Gazdasági
Társaság
Alapító
Okiratában,
a
vonatkozó
szabályzatokban, és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint
köteles ellátni.
4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei
A Megbízott feladati és kötelezettségei a következők:
a) ellátja a Fürdő irányítását, ügyvezetését,
b) köteles meghozni, a Fürdő Alapító Okirata (továbbiakban:
Alapító Okirat), a jelen szerződés, valamint a vonatkozó
szabályzatok, jogszabályok szerinti döntéséket,
c) irányítja és felügyeli a Fürdő gazdálkodását,
d) az ügyvezető képviseli a Fürdőt a harmadik személyek
irányában, gyakorolja a cégjegyzési jogot az Alapító Okirat és
jelen szerződésben rögzítettek szerint,
e) gyakorolja munkáltatói jogot a Fürdő munkavállalói felett, a
munkáltatói jog gyakorlása átruházható az Alapító Okirat,
illetve a Gazdasági Társaság Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzítettek szerint,
f) köteles a Megbízó és a Fürdő Felügyelő-bizottsága részére
rendszeresen a Gazdasági Társaság ügyeiről felvilágosítást
adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést
lehetővé tenni,
g) a Fürdő számviteli törvény szerinti beszámolójának,
adóbevallásainak határidőben történő elkészíttetése,
h) gondoskodni a Fürdő üzleti könyveinek szabályszerű
vezetéséről,
i) köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a
Cégbíróság részére,
j) köteles ellátni határidőben mindazokat, a fent nem említett
feladatokat, melyeket a jogszabályok, irányadó szabályzatok
határoznak meg.

8

5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei
5. 1. A Megbízó határidőben biztosítja a Megbízott számára a
feladata ellátásához szükséges információkat.
5. 2. A Megbízó, a Fürdő Alapítója, illetve a nevében eljáró
személy, szervezet határidőben meghozza a hatáskörébe tartozó, a
Fürdő működéséhez szükséges döntéseket.
5. 3. Biztosítja a Megbízó a Megbízott számára a megbízási feladatai
ellátásához szükséges feltételeket.
5. 4. A Megbízó esedékessége szerint megfizeti a Megbízott
számára a jelen szerződés szerinti megbízási díjat és
költségtérítést.
6. Megbízási díj, költségtérítés
a) A Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó
200.000-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű megbízási díj
illeti meg. Az SZJA tv. és vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével a megállapított megbízási díj minden
tárgyhót követő hónap 05. napjáig kerül számfejtésre a Liget
Fürdő könyvelését végző iroda által. Megbízottnak, egy
összegben a Megbízott által megadott bankszámlájára történő
átutalás útján történik a kifizetés.
b) A Megbízott részére az SZJA tv. szabályai szerint a Megbízó
havonta biztosítja a saját személygépkocsija a jelen szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó használatáért havi 20.000 Ft
elszámolását, továbbá a feladat ellátásához kapcsolódó
mobiltelefon használat költségeinek elszámolását.
c) Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön előzetes
írásbeli megállapodás alapján jogosult.
7. A megbízási szerződés megszűnése
1. A Fürdő tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat a Gt. 24.§
(2) bekezdése alapján jogosult a Megbízottat, mint ügyvezetőt
a tisztségből bármikor, indoklási kötelezettség nélkül
visszahívni.
2. A Megbízott a Gt. 31.§ (2) bekezdése alapján az ügyvezetői
tisztségről bármikor lemondhat, ha azonban a Fürdő
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
3. A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan
döntéseket köteles meghozni.
4. Megszűnik a jelen megbízási szerződés a következő
esetekben:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) ha a Megbízott az ügyvezetői tisztségből visszahívásra kerül,
a visszahívás időpontjában,
c) törvényben szabályozott kizáró ok következik be a Megbízott
személyével kapcsolatosan,
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d) amennyiben az ügyvezető lemond a tisztségéről, a Gt. 31.§
(2) bek. Szerint megállapított időpontban,
e) a törvényben meghatározott esetben.
8. Vegyes rendelkezések
1. Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a
ügyvezetői feladatokat az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható gondossággal, a Gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott
felelősségi szabályok mellett tartozik ellátni.
2. Megbízott a Gt. 27.§ és a Ptk. 81.§ alapján köteles az üzleti
titkot megőrizni.
3. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés csak írásban és közös
megegyezéssel módosítható.
4. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a
Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,
valamint a Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb
szabályzatok, illetve vonatkozó jogszabályok rendelkezései
az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. május
Megbízó

288/2012. (V.
16.) Gye. Kt.
határozat

311/2012. (V.
31.) Gye. Kt.
határozat

Megbízott

Határidő: 2012. június
28.
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a soron következő
Gyomaendrődi Liget
ülésre áttekinti az önkormányzati tulajdonú gazdasági
Fürdő Kft. ügyvezető
társaságok ügyvezetői igazgatóinak bérezését, ugyanakkor a
igazgatójának
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője részére prémium feltételt dolgoz
megbízási díját 2012.
ki.
június 1. napjától br.
300.000.-Ft/hó
összegben határozta
meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a KSZK honlapon megjelent pályázati kiírás alapján az 1992.
évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/A. § (1), 23. § (3) bekezdésére,
valamint a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 3. § (3)
bekezdésére hivatkozással Mraucsik Lajosné Gyomaendrőd,
Határidő: azonnal
Bartók Béla út 10. szám alatti lakost bízza meg a Térségi
Az intézményvezető
Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás
megbízása
a
Hunya intézményben az intézményvezetői feladatok
határozatnak
ellátásával, 2012. június 1. napjától, 2017. május 31. napjáig.
megfelelően
Bérét, mint megbízott vezető a Kjt. 23. § (1), 61. § g), a
megtörtént.
257/2000. (XII.26.) Korm.r. 4. számú melléklete alapján a
következők szerint állapítja meg:
Kjt

szerinti

garantált

185.103.-Ft
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illetmény - G 11
Garantált illetmény összesen
kerekítve
Garantált
illetm.
felül
munkáltató döntés
Illetmény összesen
Magasabb vezetői pótlék
Járandóságok összesen:

185.100.-Ft
70.000.-Ft
255.100.-Ft
50.000.-Ft
305.100.-Ft

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Vass Ignác a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízási díját 2012.
június 1. napjától bruttó 300.000 Ft/hó összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási
337/2012. (V.
szerződést ennek megfelelően módosítsa.
31.) Gye. Kt.
A Képviselő-testület felkéri a Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy 2013.
határozat
január 1. napjáig tegyen javaslatot az ügyvezető tárgyévi prémium
kifizetésének feltételeire.

Határozat száma
30/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat

76/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

Határidő:
2012. június 1., illetve
2013. január 1.
Vass Ignác ügyvezető
igazgató
megbízási
szerződése
a
határozatnak
megfelelően
módosításra került.

Döntés tartalma
Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
által elkészített hóeltakarítási és
síkosság
mentesítési
ütemtervet
elfogadja.

Végrehajtás határideje/Jelentés
Az ütemterv az elfogadását követően
közzétételre
került
Gyomaendrőd
Város Önkormányzata honlapján. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. hóesés
esetén az ütemtervnek megfelelően járt
el.
Gyomaendrőd Város Képviselő - A
rendeletmódosítás
második
testülete a Gyomaendrőd Város fordulóban a 2012. márciusi ülésen
Önkormányzatának vagyonáról és a megvitatásra és elfogadásra került.
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának
szabályairól
szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet
módosítás
tervezetét
alkalmasnak tarja második fordulóban
történő megvitatásra.

95/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

Gyomaendrőd
Képviselő-testülete A tűzoltóság épületének építési
hozzájárul a tulajdonában lévő engedélyezési eljárása folyamatban
Tűzoltóság
épülete
(5502 van.
Gyomaendrőd, Fő út 2.) bővítési
munkálatai elvégzéséhez a 48/2011.
(XII.15.) BM rendelet 5.§-ában előírtak
alapján, és felhatalmazza Omiliák
Csaba
tűzoltó
parancsnokot
a
munkálatok lebonyolítására.

98/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselő- A szerződés 2012. március 14-én
testülete a gyepmesteri tevékenység aláírásra került.
végzésével a Gyomaközszolg Kft-t
bízza meg.
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99/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete
a
Holtág
kezelési
megállapodást elfogadja, felhatalmazza
Várfi
András
polgármestert
a
megállapodás aláírására.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a DAOP-5.2.1/A-11-20110010 azonosító számú „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése” című projektre vonatkozó
támogatási szerződést 370.114.100,- Ft
összköltséggel,
333.102.690,Ft
támogatással,
90%
támogatási
intenzitással
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a „Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása
Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken” című DAOP-5.2.1/A11-2011-0010
azonosító
számú
pályázat, mint támogatásban részesített
projekt
megvalósítására
létrejövő
konzorcium
Konzorciumi
Együttműködési Megállapodását.

A szerződés 2012.
aláírásra került.

106/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja, hogy a DAOP-5.2.1/A-112011-0010 azonosító számú „Helyi és
térségi
jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” című kiíráson
támogatott "Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása
Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken"
című
konzorciumi
projekttel
kapcsolatban
Gyomaendrődön
megvalósuló
fejlesztés 101.158.079,- Ft beruházási
összköltségéből
91.042.271,Ft
összeget
igényel
támogatásként,
amelyhez 10.115.808,- Ft önerőt
biztosít a 2012. évi költségvetéséből a
kötvényforrás terhére.
A képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a projektet
megvalósítja
és
a
fenntartási
időszakban
gondoskodik
a
működtetésről.

A pályázat Támogatási Szerződése
aláírásra került. A Szerződés hatályba
lépéséhez szükséges, záradékba tett
dokumentumok
beszerzése
folyamatban van.

109/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselő- A Képviselő-testület 2012. április 29-i
testülete
a
társulásokban
való ülésén
úgy
döntött,
hogy
a
képviseletről a 2012. március 29-i polgármester akadályoztatása esetén a

104/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

105/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat
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május

21-én

A pályázat Támogatási Szerződése
aláírásra került. A Szerződés hatályba
lépéséhez szükséges, záradékba tett
dokumentumok
beszerzése
folyamatban van.

A
Konzorciumi
Együttműködési
Megállapodás aláírásra került.

képviselő-testületi ülésen dönt.

Körös-szögi
Kistérség
Többcélú
Társulása Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszerek Fejlesztése a
Körös-Szögi Kistérségben c. pályázatot
tárgyaló ülésein, a Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete, a
Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás
és a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” c. projekt Konzorciumi
Tanácsa , valamint a Körös-Völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekulitvációs
Önkormányzati Társulás ülésein Betkó
József képviselje Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát. Továbbá, hogy a
„KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás
és
a
Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
ülésein a polgármester akadályoztatása
esetén Arnóczi István János képviselő
képviselje
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatát.
A közös földgáz beszerzésre irányuló
eljárás lezárult. A 2012. július 1-jétől
2013. június 30-ig terjedő gázévben
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
részére a Fővárosi Gázművek Zrt.
szolgáltatja a földgázt. A földgáz
adásvételi szerződés 2012. június 15-én
aláírásra került.

123/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete csatlakozik a 2012. július 1jétől 2013. június 30-ig terjedő gázévre
vonatkozó közös földgáz beszerzésre
irányuló szindikátushoz és elfogadja a
határozati javaslat mellékletét képező
szindikátusi
szerződés
tervezetét,
továbbá felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására, valamint a közös
földgáz beszerzés ügyében való
eljárásra.

166/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete a Regionális Hulladékkezelő
Kft. 2012. évi üzleti tervéről a döntést
elnapolja és májusban a Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolójával együtt újra
tárgyalja.

A Képviselő – testület a 2012. május
16-i rendkívüli ülésén elfogadta a
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012.
évi üzleti tervét.

173/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete az Útkezelői megállapodás
módosítása tervezetét az alábbiak
szerint elfogadja és felhatalmazza a
Polgármestert a módosítás aláírására.
Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete támogatja a Bajcsy Zs. út és
Kodály Zoltán utca közötti és az
Öregszőlői kerékpárút lokális javításait
tartalmazó
beruházást,
és
a
beruházáshoz
szükséges
bruttó
1.999.369 Ft összeget a 2012.évi

A felek a szerződést 2012. április 6-án
aláírták.

175/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat
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A javítási munkálatokat a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. végzi. A befejezési
határidő 2012. június 30.

költségvetésben kátyúzásra elkülönített
összeg terhére biztosítja.

186/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

188/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

189/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete a KEOP-1.2.0/09-11-20110055 azonosító számú „Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése” című Gyomaendrőd
külterület 02238/3 hrsz. megvalósuló
pályázatában foglaltakat támogatja.
A Kohéziós Alap és a Magyar
Köztársaság
költségvetése
társfinanszírozásában
biztosított
700 270 465
Ft.
támogatást
a
pályázatban foglaltak szerint használja
fel.
Felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére, a
szerződéskötéshez
szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete a beruházás forrásösszetételét
az
alábbiakban
határozza
meg:
Támogatás Sajáterő Összesen
Tisztítótelep korszerűsítése:
700.270.465,158.900.535,859.171.000,Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4
település
konzorciumi
együttműködésével,
"Vízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken" konzorciumi projekt
címmel támogatást nyert a DAOP5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú
„Helyi
és
térségi
jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése”
című pályázatra 370.114.100,- Ft
összköltséggel,
333.102.690,Ft
támogatással,
90%
támogatási
intenzitással.
2. A projekt Gyomaendrődön a
következő helyrajzi számokon és
címeken valósul meg:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
pályázatot nyújt be a Nevelési
intézmények fejlesztését célzó DAOP4.2.1-11 pályázati konstrukcióra, "A
Százszorszép
Óvoda
fejlesztése"
címmel. A projekt megvalósítási

helyszíne az épületbővítés, felújítás, játszótérépítés tekintetében
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A Támogatási
került.

Szerződés

aláírásra

A pályázat Támogatási Szerződése
aláírásra került. A Szerződés hatályba
lépéséhez szükséges, záradékába tett
dokumentumok
beszerzése
folyamatban van.

A pályázat 2012.
benyújtásra került.

április

2-án

a Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca
7. szám (113. hrsz) alatti ingatlanon
lévő Százszorszép Óvoda, az
akadálymentes
parkolóhely
kialakítása
tekintetében
a
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca
9. szám (114. hrsz) alatti ingatlan.
Határozat száma

34/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat

113/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

Döntés tartalma
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
tájékoztatóját
az
Ignácz
Kft.
Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott,
visszavont támogatásával kapcsolatos
kérelem elbírálásának ügyében, mely
szerint:
A Bizottság nem kívánja visszavonni az
Ignácz
Kft.
felé,
a
Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott,
visszavont
támogatás
behajtására
kibocsátott fizetési meghagyást, kéri
annak a közjegyző általi jogerőre
emelését. Az Ignácz Kft. a fennálló
2.500.000 Ft tőke és a visszavont
támogatásnak a mindenkori jegybanki
alapkamat
kétszeresével
számított
kamatát a következők szerint fizetheti
meg: 2012. január 31-ig meg kell
fizetnie 385.000 Ft-ot, a továbbiakban
2012. február 1-től 2012. december 31ig, minden hónapban, a hónap utolsó
napjáig 280.000 Ft-ot.
2013. január 15-ig a tényleges
befizetések
után
kiszámított
kamattartozás
fennmaradó
részét,
illetve a kezdeményezett fizetési
meghagyás, 99.450 Ft összegű eljárási
díját kell megfizetni. Amennyiben a kft.
nem tesz eleget a fenti részletfizetési
kötelezettségének, úgy a Bizottság
kezdeményezi a végrehajtási eljárás
folytatását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
le
kívánja
ellenőrizni
az
egészségügyi
szolgáltatást nyújtó vállalkozások helyi
iparűzési adóbevallásait. Az ellenőrzés
az adóbevallások öt évre visszamenő
(2006-2010.
évek),
utólagos
ellenőrzésére terjed ki, független
szakértő
igénybevételével.
A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
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Végrehajtás határideje/Jelentés

2012. február
A döntés megküldésével az Ignácz
Kft.,
valamint
a
közjegyző
tájékoztatása megtörtént.

2012.02.29-én három ajánlat meg lett
kérve.
2012.03.27-én újabb három ajánlat
került megkérésre.
2012.05.08-án
a
két
legjobb
ajánlattevőtől ismételt ajánlatkérésre
került sor.
2012.06.05-én megkötésre került a
megbízási szerződés Kovács Mihály,
Békéscsaba, Hal u. 3. sz. alatti

115/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

126/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozat

183/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

Határozat száma
37/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozata

hogy
a
független
szakértő
kiválasztásához három ajánlatot kérjen
meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
tájékoztatóját a Vállalkozásfejlesztési
Alap felhasználásáról szóló beszámolók
elfogadásáról.
Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete helyt ad az Ignácz Kft. –nek a
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
18/2012.(I.17.) Gye. Kt. Pgtek. Biz.
határozatában meghatározott fizetési
kötelezettség átütemezésére vonatkozó
kérelmének és a jelenleg fennálló 2.115
e Ft tőke+ kamatai visszafizetését az
alábbiak szerint állapítja meg:
- fizessen meg 2012. június 1. napjától
– 2012. december 31. napjáig havi
420.000 Ft-ot minden hónap utolsó
napjáig), továbbá
- 2013. január 15-ig a tényleges
befizetésekkel számított kamattartozás
fennmaradó összegét, valamint a
kezdeményezett fizetési meghagyás
99.450 Ft összegű eljárási díját.
Amennyiben a Kft. nem tesz eleget a
fent megfogalmazott részletfizetési
kötelezettségeinek, úgy a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság kezdeményezi
a végrehajtási eljárás folytatását.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság tájékoztatóját a Dávid-Ker
Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere
11.
sz.
alatti
vállalkozás,
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert
támogatásának felhasználásáról és
helyszíni szemléjéről.

igazságügyi könyvszakértővel.

Döntés tartalma
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Budapest Priv-Invest
Gazdasági Tanácsadó Kft. részére a
2011. december 31. napjáig érvényben
lévő megbízási szerződés alapján, a
2011. II. féléve után fizetendő bruttó
prémiumdíj 3.238 E Ft összegét

Végrehajtás határideje/Jelentés
2012. 02.15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. február 15-én átutalta a bruttó
3.237.964 Ft összegű prémiumdíjat a
Priv-Invest Kft. részére.
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2012. március
A döntés megküldésével a beszámolóra
kötelezettek tájékoztatása megtörtént.

2012. március
A döntés megküldésével az Ignácz Kft.
tájékoztatása megtörtént.

2012. április
A döntés megküldésével a Dávid-Ker
Plusz Kft. tájékoztatása megtörtént.

bemutató tájékoztatót.
19/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozata

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
gazdálkodásáról készített igazságügyi
könyvszakértői jelentést elfogadja.

20/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozata

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja, hogy a Liget Fürdő 2012. évi
bérleti díja 12.153.- E Ft összegben
kerül meghatározásra, - a szezonális
forgalom figyelembevétele alapján 2012. május 31- ig 5.000.-E Ft, 2012.
szeptember 30-ig 7.153.-E Ft bérleti díj
megfizetésére kötelezett a Kft. A
bérleti díj nagysága és fizetésének
gyakorisága a szakértői vélemény
javaslatainak
figyelembevételével
került módosításra. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés, döntés szerinti,
módosítására.

68/2012. (II. 15.) Gye. Kt.
határozata

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete az Áht. 29.§ (3) bekezdése
alapján
megállapítja,
hogy
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei, valamint a 353/2011.
(XII.30.)
Kormányrendelet
az
adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő
hozzájárulás
részletes
szabályairól 2.§ (1) bekezdésében
meghatározott saját bevételei a
költségvetési évet követő három évre
várhatóan a következők szerint
alakulnak:
Kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó
törlesztés: 2012. 210.497 E Ft
2013.210.513 E Ft
2014. 210.496 E Ft
2015. 210.496 E Ft
Adósságot
keletkeztető
kötelezettségek összesen:
2012.
210.497 E Ft
2013.210.513 E Ft
2014. 210.496 E Ft
2015. 210.496 E Ft
Saját bevételek: 2012. 361.169E Ft
2013. 360.000 E Ft
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2012. 01.26.
Az
igazságügyi
könyvszakértő
2011.12.15-ére elkészítette szakértői
jelentését a Liget Fürdő Kft.
gazdálkodásáról,
melyről
szóló
beszámolót a testület 2012. január 26án elfogadta.
2012. 05.31. és 2012. 09.30.
A Liget Fürdő Kft.
és az
Önkormányzat között létrejött bérleti
szerződés
módosítása
megtörtént,
2012. 06. 01-jén kiszámlázásra került
az 5 millió Ft összegű bérleti díj
számla,
2012. 06. 15-ei fizetési
határidővel.

2012. február 15.
Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetési
rendelet elfogadásával egy időben
jóváhagyta, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei, valamint a 353/2011.
(XII.30.)
Kormányrendelet
az
adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő
hozzájárulás
részletes
szabályairól 2.§ (1) bekezdésében
meghatározott saját bevételei a
költségvetési évet követő három évre
várhatóan a következők szerint
alakulnak:
Kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó
törlesztés: 2012. 210.497 E Ft
2013.210.513 E Ft
2014. 210.496 E Ft
2015. 210.496 E Ft
Adósságot
keletkeztető
kötelezettségek összesen:
2012.
210.497 E Ft
2013.210.513 E Ft
2014. 210.496 E Ft
2015. 210.496 E Ft
Saját bevételek: 2012. 361.169E Ft

2014. 360.000E Ft
2015. 360.000E Ft

148/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozata

Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete elfogadja a Budapest PrivInvest Gazdasági Tanácsadó Kft.
beszámolóját a kötvényből származó
forrás
2011.
IV.
negyedévi
menedzsmentjéről.

193/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozata

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Állami Számvevőszék
számvevői
jelentésére
készített
Intézkedési Tervet.

201/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozata

210/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozata

212/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozata

2013. 360.000 E Ft
2014. 360.000E Ft
2015. 360.000E Ft
2012. 03. 29.
Gyomaendrőd
Város
Képviselőtestülete elfogadta a Budapest PrivInvest Gazdasági Tanácsadó Kft.
beszámolóját a kötvényből származó
forrás
2011.
IV.
negyedévi
menedzsmentjéről.

2012. 05.23.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
az
ÁSZ
végleges
jelentését
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
pénzügyi
helyzetének ellenőrzéséről 2012. április
23-án kapta kézhez. A Képviselőtestület az Állami Számvevőszék
jelentés
tervezetére
összeállított
Intézkedési Tervet 2012. március 29-ei
ülésén
jóváhagyta,
melyet
az
Önkormányzat 2012. április 26-án
megküldte az ÁSZ részére.
Gyomaendrőd
Város 2012. 04. 30.
Önkormányzatának Képviselő-testület Gyomaendrőd
Város
elfogadja
a
2011.
évi
belső Önkormányzatának Képviselő-testület
ellenőrzésekről készült összefoglaló elfogadta
a
2011.
évi
belső
jelentést.
ellenőrzésekről készült összefoglaló
jelentést.
Gyomaendrőd
Város
képviselőtestülete
Gyomaendrőd
Város
Polgármesteri Hivatala 287/1999.(X.
28.)
KT.
számú
határozatával
elfogadott alapító okiratát 2012. május
1. hatállyal az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésben foglalt felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011
(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése
szerinti
tartalommal
módosítsa.
1-2.Gyomaendrőd
Város Képviselőtestülete elfogadja a Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
és
a
Gyomaendrőd
Város
Német
Nemzetiségi Önkormányzata, továbbá
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és a Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata közötti
együttműködési
megállapodást
a
nemzetiségi
önkormányzat
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2012. 05. 10.
2012. május 10-én kelt B 202 változást
bejelentési kérelemben a Hivatal
alapító okiratának módosítása a MÁK
felé bejelentésre került a törzsadattári
nyilvántartás módosításához.

2012. 06. 01.
2012. május 7-én került aláírásra
mindkét Nemzetiségi Önkormányzattal
a megállapodás.

működésének személyi és tárgyi
feltételeinek
biztosítására
illetve
gazdálkodási rendjének lebonyolítására
vonatkozóan. Jelen megállapodással
egyidejűleg hatályát veszti a 316/2010.
(VIII.26.) Gye. Kt. határozattal
elfogadott megállapodás.

/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozata

Határozat száma
9/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat

11/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat

13/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat

41/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat zárt
42/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozat zárt

84/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

93/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

96/2012. (II. 23.) Gye. Kt.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a kötvényforrás 2012. I. negyedévi
alakulását
bemutató
beszámolót
elfogadja.

2012. 04. 26.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a kötvényforrás 2012. I. negyedévi
alakulását
bemutató
beszámolót
elfogadta.

Döntés tartalma
Képviselő-testület jóváhagyta a Városi
Egészségügyi
Intézmény
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Az Önkormányzat és a Medicus
Universalis Háziorvosi Bt. között
létrejött
szerződés
módosításának
jóváhagyása
A Képviselő-testület jóváhagyta a
Térségi Szociális Gondozási Központ
alapellátás
körébe
tartozó
szolgáltatásainak szakmai programját.

Végrehajtás határideje/Jelentés
2012. február
Az Intézményi SZMSZ a fenntartó
jóváhagyását követően lépett érvénybe.

A szerződést a felek 2012. január 11.
napján megkötötték, aláírták.

2012. február
Az Intézmény szakmai programja a
fenntartó jóváhagyását követően lépett
érvénybe, a tagönkormányzatok külön
döntöttek
a
dokumentum
jóváhagyásáról.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám A bérleti szerződés 2012. április 5.
alatti szolgálati bérlakás bérleti napján megkötésre került.
jogviszonyának meghosszabbítása.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám A bérleti szerződés 2012. március 7.
alatti szolgálati bérlakás bérleti napján megkötésre került.
jogviszonyának határozatlan időre való
módosítása
A Képviselő-testület a VI. 1123- A beszámoló elfogadásáról szóló
2/2010. számú szerződés 10. pontja határozat megküldésével a Szolgáltató
alapján elfogadta a Hétszínvirág- tájékoztatása megtörtént.
Tüskevár
Szolgáltató
Nonprofit
Közhasznú BT. beszámolóját a 2011.
évben végzett tanyagondnoki feladatellátásáról.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, A testületi döntés haladéktalanul
hogy Dr. Varga Géza, Dr. Fekécs megküldésre került Szarvas Város
Tünde valamint Dr. Katona Piroska Önkormányzata részére az ellátás
gyermekorvosok 2012. március 01. zavartalan biztosítása érdekében.
napjától
határozatlan
időre
helyettesítést lássanak el Szarvasi 1.
számú gyermek háziorvosi körzetben.
A Képviselő-testület a Gyomaendrőd, A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a

19

határozat

97/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozat

150/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

151/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

152/2012. (III. 29.) Gye.
Kt. határozat

202/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozat

209/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozat

257/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozat

258/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozat

Október 6. ltp. B/3. szám alatti
szolgálati bérlakásban 521.426 Ft
összegben
engedélyezte
a
konyhaszekrény, a villanytűzhely és 2
db konvektor cseréjét, továbbá a vízóra
bekötését, a 2012. évi lakbérbevétel
terhére
Képviselő-testülete engedélyezte a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/1. és
a 16/1. szám alatti költségalapú
bérlakásokban elmaradt hőszigetelés
munkálatainak
elvégzését
bruttó
879.071 Ft összegben.
A Képviselő-testület elfogadta a 2012.
évre szóló települési egészségügyi
alap- és szakellátásra vonatkozó
koncepciót.
A Képviselő-testület felhatalmazta a
Városi Egészségügyi Intézményt, hogy
2012. július 01. napjától 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
működtetését biztosítsa.
A Képviselő-testület a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§
(6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján
elfogadta
a
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A Képviselő-testület nem kíván további
kedvezményeket
bevezetni
a
gyermekétkeztetéshez
kapcsolódóan
tekintettel
az
önkormányzat
költségvetési helyzetére
A Képviselő-testület nem tart igényt az
Ultrahang Egyesület a Korszerű
Szakellátásért
tulajdonában
lévő
ultrahang készülékre.
A Képviselő-testület megbízza Dr.
Torma Éva igazgató főorvost, hogy az
ultrahang készülék kerüljön az
Ultrahang Egyesület birtokába.
A Képviselő-testület tudomásul veszi
Dr. Frankó Károly bejelentését, mely
szerint 2012. július 01. napjával tovább
kívánja folytatni orvosi tevékenységét a
2. számú felnőtt háziorvosi körzetben,
de a képviselő-testület a további
esetleges jogérvényesítés lehetőségéről
nem mond le.
Képviselő-testülete megbízza Várfi
András polgármestert és Dr. Torma
Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy
folytassanak további tárgyalást Dr.
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határozat szerint elvégezte a lakás
berendezéseinek cseréjét.

A munkálatokat a Gyomaszolg Ipari
Park
Kft.
elvégezte,
mindkét
költségalapú bérlakást az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság pályázati
eljárást követően kiutalta.
A Képviselő-testület az egészségügyi
koncepcióban meghatározottak szerint
dönt az alap és szakellátás területén
felmerülő kérdésekben.
A Képviselő-testület a határozat
visszavonásáról döntött 256/2012. (IV.
26.) Gye. Kt. határozatában, dr. Frankó
Károly visszalépése következtében.
A testületi döntést követően a
beszámolót megküldtük a Békés
megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához. A Kormányhivatal
írásban küldte meg észrevételét,
melyben
pozitívan
értékelte
a
beszámolót.
A
testületi
döntést
követően
figyelemmel kell kísérni a jogszabályi
környezet változását, és új szabályozás
esetén kell visszatérni a téma
tárgyalására.
Az Intézmény és az Egyesület szóbeli
egyeztetése alapján a
készülék
elszállítására 2012. június 15. napjáig
kerül sor.

A döntés megküldésével dr. Frankó
Károly tájékoztatása megtörtént.

Dr. Petrikó Attila háziorvos 2012.
május elejétől dr. Macsári Judit
felmondása következtében biztosítja a
6. számú orvosi körzetben az orvosi

259/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozat

269/2012. (IV. 26.) Gye.
Kt. határozat zárt

277/2012. (V. 3.) Gye. Kt.
határozat

313/2012. (V. 31.) Gye.
Kt. határozat

340/2012. (V. 31.) Gye.
Kt. határozat zárt

Petrikó Attilával a Gyomaendrődi
háziorvosi ellátásról.
A Képviselő-testület 2012. évben nem
kívánja biztosítani a nyári szociális
gyermekétkeztetést
tekintettel
az
önkormányzat költségvetési helyzetére.

tevékenységet.

A
testületi
döntést
követően
figyelemmel kell kísérni a jogszabályi
környezet változását, és új szabályozás
esetén kell visszatérni a téma
tárgyalására.
A Képviselő-testület átmeneti segély A döntés megküldésével az ügyfél
elutasítása ellen benyújtott fellebbezést tájékoztatása megtörtént.
elutasította, és az első fokú határozatot
helybenhagyta.
A
6.
számú
orvosi
körzet A testületet a 2012. májusi testületi
működtetésével kapcsolatos döntések: ülésen
tájékoztattuk
a
körzet
dr. Macsári Judit helyett dr. Petríkó működtetésével
kapcsolatos
Attila biztosítja az orvosi ellátást.
intézkedésekről,
a
testület
val
tudomásul vette a tájékoztatót.
Városi
Egészségügyi
Intézmény A Képviselő-testület hozzájárult az
dolgozóinak
egységes
nyári intézmény dolgozóinak egységes,
szabadságolása
2012. július 30. napjától 2012.
augusztus
10.
napjáig
tartó
szabadságolásához.

A Képviselő-testület átmeneti segély A döntés megküldésével az ügyfél
elutasítása ellen benyújtott fellebbezést tájékoztatása megtörtént.
elutasította, és az első fokú határozatot
helybenhagyta.

21

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

A 2012. évi költségvetési rendelet II. módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012.
(II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe,
A költségvetési főösszeg 82.293,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2012. első
félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési
támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, 115.047.- E
Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési
pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során
csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
A központosított támogatások között a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 903.-E Ft
összege szerepel, továbbá a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 307 E Ft, és a 2011. évről áthúzódó
Rózsahegyi Kálmán Iskola létszámleépítéséhez kapcsolódóan 258 E Ft.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi
kompenzációjára biztosított május hónapig leutalt 26.957.- E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb
központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a
hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2011. évi zárszámadási
rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre
került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege.
A tartalékból kivezetésre került az állati hulla ártalmatlanítás kiadási összege a megfelelő kiadás nemre.
Előirányzatosításra került az időközi képviselőválasztás bevételeinek és kiadásainak összege.
Az kötvény tartalékban elhelyezett részéből a Képviselő-testület döntése alapján felhasználásra került 22.000
E Ft a Magtárlaposi úti lakások felújítására. A döntés értelmében csökkentésre került a kötvény fel nem
használt része, és a felújítások előirányzata közé beépítésre került a 22.000 E Ft-os épület felújítás összege.
A tartalékból kivezetésre került 15.100 E Ft, mely a hulladékszállító szármű beszerzésével kapcsolatosan a
Gyomaközszolg Kft. tőkeemelése céljából történt.
2.000 E Ft összegben az Endrődi városrészen egy köztéri óra kerül felállításra, melynek forrásaként
lakossági felajánlás szolgál.
A parkfenntartás szakfeladaton a dologi kiadások előirányzatai között került megtervezésre a Zöldpark Kftnek a parkfenntartási feladatokkal kapcsolatos kiadások összege, mely a 231/2012. KT határozat alapján
átcsoportosításra került a működési célú pénzeszközátadások előirányzatai közé.
A 92/2012. KT határozat alapján 2012. március 19.-től a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület látja el a Tourinform Iroda feladatait, így jelen rendeletmódosítás során került zárolásra a
Közművelődési-, Közgyűjteményi Szolgáltató Intézménynél a Tourinform Iroda költségeinek fel nem használt
része. Működési célú pénzeszközátadásként beépítésre került a GYÜSZTE részére biztosított támogatási
összeg.
A Kis Bálint Általános Iskolánál beépítésre került július és augusztus hónapra vonatkozóan a Csemetekert
Óvoda bevételi és kiadási előirányzata.
Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek
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kerültek beépítésre.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti
költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
Előnyök:
Az alapok felosztásával a sportszervezeteknek a működtetése stabilabb, mintha csak saját bevételből és
szponzori támogatásból működnének, ezáltal szakmailag színvonalasabb, eredményesebb munkát érhetnek
el sportolóink, növelve településünk hírnevét.
Az időközi képviselő választás költségeit állami támogatásból finanszírozta önkormányzatunk.
A településünkön élő arra rászoruló állampolgárok a központosított támogatásból biztosított forrásból
hozzájutnak a különböző szociális ellátások igénybevételére.
A Magtárlaposi lakások felújításával lehetőség nyílik a településnek korszerű, modern lakást biztosítani olyan
fiatal szakemberek számára, akik a város egészségügyi, illetve egyéb szakmai ellátását szolgálják.
Jogszabályi előírás alapján a közműfejlesztési hozzájárulást megfizető ügyfelek a befizetett összeg 15 %-át
visszakapják az államtól.
Hátrányok:
Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása
állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet.
Hátrányként jelentkezhet, hogy
A sportszervezetek részére elegendő összegű támogatást tud-e adni az önkormányzat ahhoz, hogy az
egyesület, vagy az alapítvány kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói részére biztosított legyen az
országos, esetleg nemzetközi versenyeken történő részvétel.
A közmű hozzájárulás 15 %-os visszafizetése esetén a kisebb összegű befizetések utáni visszatérítés kis
összege miatt (50-500 Ft közötti tételeknél) a postai feladás gazdaságtalan, az ügyfelek házipénztárból
történő kifizetése több esetben a csekély összegből adódóan a lakosság részéről felháborodást vált ki.
A megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a
kötvényforrás felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

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

A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a
költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2012. évi költségvetési rendelet II. módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában
szereplő bevételek főösszege 3.641.602.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.583.814.-E Ft-ra változik, részletezve a 3.
mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 47.769.-E Ft-ra módosul, részletezve
a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 356.334.- E Ft-ra, ezen
belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 87.854.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás
41.483.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 653.685.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6.
melléklet tartalmazza.
6. § A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámcsökkenés történt, melyet a 13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna
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Indoklás
A 2012. évi költségvetésről szóló
5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§
A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
I. módosított előirányzat
II. módosított előirányzat
változás

3 545 629
3 559 309
3 641 602
82 293

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
Költségvetési támogatások
1.
Normatív állami hozzájárulás
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
115047
3.
Központosított támogatás
1468
4.
Címzett- és céltámogatások
5.
TEKI támogatás
6.
Céljellegű decentralizált támogatás
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
26957
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
1.
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
2.
Átengedett központi adók
1.
SZJA helyben maradó része
2.
SZJA jöv.kül.mérséklése
3.
SZJA normatív módon elosztott
4.
Gépjármű adó
5.
Termőföld bérbeadása
3.
Különféle bírságok
4.
Egyéb sajátos folyó bevételek
1.
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
2.
Mezőőri járulék bevétele
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési c
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

10.

17 356
-79 696
-15 356
5 174

Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.

10.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

4.
1.
1.
2.
3.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
-12449
Felhalm.célú bevétel
1

4.

Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.

2.
3.

3.
4.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
8.
1.
2.
3.
4.
9.
1.
2.
3.
4.
10.

10.
11.

-895

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó
Kis Bálint Általános Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
-637
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
2 177
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
-567
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
3 761
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
2 449
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
28 202
Térségi Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
-12059
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
1 361
Polgármesteri Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felh.célú bev.
Előző évi pénzmaradvány
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.
Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V
Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

82 293
2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása

Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
II. Módosított előirányzat
Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár.
1 057 860
272 834
1 059 360
273 153
1 081 974
278 525
22 614
5 372

Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
731 580 413 532
7 200 2 483 006
730 580 413 532
7 200 2 483 825
754 736 461 379
7 200 2 583 814
24 156
47 847
0
99 989

Önállóan működő intézmények
9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Bérkompenzáció
349
94
443
Takarító bérének átcsop.
488
132
620
Változás
837
226
0
0
0
1063
9. cím 2. alcím Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Bérkompenzáció
318
86
könyvtári érdekeltségnövelő t.
307
Változás

318

86

307

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Bérkompenzáció
565
152

Változás

565

152

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

Összesen
404
307
0
0
711

Összesen
717
0
0
0
717

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
rendezvényalapból-30 éves Gye.
107
1293
1400
Tourinform Iroda zárolása
-1556
-420
-568
-2544
Bérkompenzáció
161
43
204
Változás
-1395
-270
725
0
0
-940
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
4. cím Kis Bálint Általános Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Polg.alapból
20
20
Bérkompenzáció
3 624
978
4 602
2011. évi pénzmaradvány
446
121
1 610
2 177
Létszámleép.kivezetése
-419
-113
-532
Csemetekert Óvoda 7-8 havi műk.
667
180
1 585
2 432
Közfoglalkoztatás
203
27
230
Változás
4 521
1 193
3 215
0
0
8 929
5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
2010. évi normatíva vfiz.
-127
Bérkompenzáció
2972
811
Csárdaszállási átvett pe.vfiz.
3026
Közfoglalkoztatás
226
30
2011. évi pénzmaradvány
3761
Csárdaszállás telephely
Bérkompenzáció

Változás

143

39

3 341

880
3

3 634

3 026

Összesen
-127
3 783
3 026
256
3 761
0
182
0
0
0
0
10 881

6. cím Kner Imre Gimnázium
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Bérkompenzáció
1438
389
2011. évi pénzmaradvány
539
1 910
Változás

1 977

389

1 910

0

Összesen
1 827
2 449
0
0
4 276

7. cím Egészségügyi Int.
Bérkompenzáció
2011. évi pénzmaradvány

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
968
261
20 000

Változás

968

261

20 000

0

Összesen
1 229
20 000
0
0
21 229

8. cím Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Bérkompenzáció
4521
1221
5742
2011. évi pénzmaradvány
294
149
918
1361
Közfoglalkoztatás
4 173
563
4736
Változás
8988
1784
149
918
0
11839
9. cím Polgármesteri Hivatal
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
gondozási díj átcsop.
125
125
bankköltség átcsop.
-2500
-2500
pénzmaradvány felh.
1906
1906
képviselő-választásra átvett
308
79
148
535
Takarítás átcsoportosítása
-4572
4572
0
Bérkompenzáció
2328
630
2958
Takarító bérének átcsop.
-488
-132
-620
bursa hung.ösztöndíj átcsop.
-525
-525
Változás
2148
577
-4893
4047
0
1879

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szem.jutt. Mu.ter.jár.

Dologi

Összesen

Pe.átad. Ellátottak jutt.

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

0

0

0

0

0
0

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

9 444
740
10 184

-740
-740

9 444
0
9 444

Változás
0
66190210 Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység

0

0

0

Változás
0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

0

0

0

Változás

0

0

0

Állati hulla ártalmatlanítás

műk.hj.helyesb.
Változás
52200110 Helyi közutak üzemeltetése

0

0

4

0

0

0
0
0
0
0
0
0

68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
önkor.bérlakás kiadása
Változás
0
0
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás
Zöldpark Kft.pe.átadás
Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

1 522
1 522

0

0
1 522
1 522

0

0

0

0
0

0

-14 747
-14 747

14 747
14 747

0
0

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

Változás
84112412 Építéshatóság

0

0

0

0

Változás
84112610 Igazgatási tevékenység

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
84112611 Okmányiroda

0

0

0

0

Változás
0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

0

0

Változás
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok

0

0

0

0

0

Változás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140310 Városgazdálkodás
bankköltség átcsop.
START mintaprogram menedzs
buszközl.pe.átad.
2010. évi norm.vfiz.köt.
bursa hung.ösztöndíj
Változás
84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0
0

2 500

2 500

2 387
1 114
127
2 387

0

2 627

525
1 639

0

525
3 025

Változás
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
schöneki kórustalálkozóra
Változás
84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0
0

0

0

0

100
100

100
100

Változás
84242111 Mezőőri szolgálat

0

0

0

0

0
0

5

Változás

0

0

6

0

0

0

0
0
0

84242112 Településőrök
átcsop.településőrök

-282

-76

Változás

-282

-76

0

0

-358
0
-358

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

-709
0
-709

0

0
0
0

84253110 Polgárvédelmi tev.

Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem

Változás
85101150 Óvodai nevelés

0

0

0

0

0

0

-709

Feladatátvétel Óvoda

Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Dr. Lizák Anna rendelő fennt.hj.

0

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.
szúnyoggyér.társtelep.pe.átad
Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

-709

-500

500

0

-500

500

0

0

2 154
2 154

2 154
2 154
0
0
0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

0

Változás
88211110 Rendszeres szoc.segély

0

0

-125
-125

0

-125
-125

Változás
88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0
0

Változás
0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0
0

Változás
88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

7

0

88212410 RK gyermekvédelmi tám.

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Változás
88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

0
0
0

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88993510 Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

0
0

Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

Változás
0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
polg.alap felosztása
civil,-ifj.alap felosztása
Változás
0
89044110 Közcélú támogatás

0

0

0

0
0

0

0

80
2310
2390

80
2310
2390

Változás
89044210 Közhasznú foglalkoztatás

0

0

0

0

0
0

Változás
89044310 Közmunka
bérkompenzáció
START mintaprogram menedzs
Változás
89044311 Közmunka
átcsop.településőrök

0

0

0

0

0
0

226
-2387
-2161

62
0

288
-2387
-2099

282

76

62

Változás
282
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
rendezvényalap felosztása
282
Változás
0
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
rendezvényalap felosztása

0

76

0

0

0

0

2800
2 800

0

0

358
0
0
358

0

3 082
2 800

0

1200
0
1200

1200

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

1200

Változás
93120410 Diáksport
sport alap felosztása

0

0

0

0

0
0

120

32

148

Változás

120

32

148

0

300
0
300

8

93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
sport alap felosztása
Polg.alap felosztása
Változás
0
93291110 Fürdő
Változás
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás
Polg.alap felosztása
Rendezvényalap felosztása

0

Változás

0

0

0

11100
70
11170

0

0

0
20
1445

0

0

1465

11100
70
11170
0
0

0

20
1445
0
1465

0

0
0
0
0
0

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

0

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása
Tourinform Iroda támogatása

0

0

Változás
96030210 Temetkezés

0

0

3140

3140
0
3140

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

3140

0

Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás
Önkéntes Tűzoltóság

Változás
Összesen:

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

346

94

-891

39 856

0

35 777

22 614
22 614

5 372
5 372

24 156
24 156

47 847
47 847

0
0

96 361
96 361
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4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
II. Módosított előirányzat
változás
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

2.

23 769
23 769
47 769
24 000
Alcím neve

Előirányzat neve

Változás

Kis Bálint Ált.Isk.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Térségi Szoc. Gond. Központ

7.
8.

10.

2000

Polgármesteri Hivatal
3
6.
4

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.

4.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Magtárlaposi lakások felújítása

Felújítás változás összesen:

22000

24 000

9

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
64 552
40 580
I. Módosított ei.
II. Módosított ei.
Változás

64 552
72 754
8 202

Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

Felhalm. egyéb kiadásai
226 997

Összesen
332 129

226 997
242 097
15 100

332 129
356 334
24 205

40 580
41 483
903
Alcím neve

Előirányzat neve

Kis Bálint Általános Iskola

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium

7.

Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása

8.

Változás

6 202

Térségi Gondozási Központ

Városi Zeneiskola

Határ Győző Városi Könyvtár

11.

Polgármesteri Hivatal
Köztéri óra felajánlásból

2 000

Fejlesztési kiadás összesen:
11.

8 202

Polgármesteri Hivatal
15 % közmű lakosságnak

903

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

903

4.

11.

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft.

4.

15 100

9.
Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

15 100

Felhalmozási kiadás összesen:

24 205
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6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat

706 725

I. Módosított előirányzat
II. Módosított előirányzat
Változás

719 586
653 685
-65 901

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Rendezvények alapja
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243
TDM részére peszk.átad
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés
Magtárlaposi lakások felújítása kötvényből
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Egyéb általános tartalék
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:

11

Változás

-190
-6 845
-210
-2 100
-11 500
-3 348
-6 096
4 501
-1 491
-27 279
-1 522
-15 100
-22 000
-38 622
-65 901
-65 901
-65 901

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

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

5.
6.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2012. évi terv

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

693 687
64 339
0
0
0
0
0

693 687
64 339
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

758 026

758 026

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

82 521
359 471

82 521
359 471

75 000

75 000

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

Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
805 992
805 992
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
14 861
6 250
6 250
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö
0
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6 250
21 111
Költségvetési bevételek összesen:
1 570 268
1 585 129
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
104 368
104 368
Átvett pénzeszköz működési cé
505 325
504 325
Felhalmozási célú bevétel
74 518
74 518
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Összesen
684 211
683 211
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

4.-6.

1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.

Módosított
előirányzat II.

693 687
179 386
1 468
0
0
0
0
26 957
901 498

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500
0
82 521
359 471
0
75 000
0
0
0
0
10 000
805 992
0
14 861
6 250
0
21 111
1 728 601
121 724
424 629
59 162
0
605 515

30 915
0

30 915
0

30 915
0

2 285 394

2 299 255

2 365 031

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
12 897
12 897
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 897
12 897
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
500
500
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
500
500
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
4 074
4 074
Átvett pénzeszköz műk c.
492
492
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
4 566
4 566
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
7 800
7 800
Átvett pénzeszköz műk c.
0

0
448
0
0
448
0
500
0
0
0
500
0
4 074
492
0
0
4 566
0
6 905
0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b

4.

Módosított
előirányzat I.

1

2. melléklet
3.
4.
4.
7.-12.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
7.-9.
10.
1.
2.
3.
4.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
11.
12.

1.
1.
2.
3.
4.

12.

1.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési cé
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal

0
0
7 800

0
0
6 905

7 800

3 758
2 912

3 758
2 731

3 758
2 094
0

0
6 670

6 489

5 852

100
7 914

100
7 914

100
7 347
0

0
8 014

8 014

7 447

5 827

5 827

5 827
0
0

5 827
20 511

5 827
20 330

5 827
19 126

4 140
132 017

4 140
132 017

4 140
132 017
0

136 157

136 157

136 157

235 429
18 565

235 429
18 565

253 994

253 994

2 395

2 395

2 395

2 395

235 429
6 506
0
1 361
243 296
0
2 395
0
0
0
2 395

0

0

0

0

0

0

1 570 268
368 391
680 122
74 518
821 415
30 915
0
3 545 629
3 545 629

1 585 129
368 391
678 941
74 518
821 415
30 915
0
3 559 309
3 559 309

1 728 601
384 852
573 533
59 162
864 539
30 915
0
3 641 602
3 641 602

Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

6.
Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevétel

2

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

13.

Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
13.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

14 712

14 712

19 886

2 177
3 761
2 449
28 202
1 361

14 712

14 712

806 703

806 703

57 836
0
806 703
0
0
0
0
0
0
0
0
0

806 703
821 415

806 703
821 415

806 703
864 539

2/c. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

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

4.

4.

4.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Önkormányzat saját bevétel

Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
Kamatbevétel kötvény
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Saját bevétel összesen:
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
Kistérségi normatíva (családsegítő)
Kistérségi normatíva szociális
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
Képviselő választásra átvett pe.
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vi
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m
IKSZT pályázat bér támogatás
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tá
Kerékpárút ép.pályázat2010. é
Szennyvíztisztító telep felújítá
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre

Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felajánlás köztéri óra vás-ra
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
4

1 114
8 140
22 364

1 114
8 140
22 364

1 114
8 140
36 030

536
2 084
2 084
3 000
965
30 000

535
2 084
2 084
3 000
965
30 000

536
2 084
2 084
3 000
965
30 000

14 081

14 081

17 771

20 000
104 368

20 000
104 368

20 000
121 724

237 720
3 000
8 390
245 470

237 720
3 000
8 390
245 470

122 673
3 000
8 390
245 470
1 723
3 849
12 449
7 960

1 110
750
3 026
2 724
502 190

1 110
750
3 026
2 724
502 190

8 835
535
1 110
750
3 026
2 724
422 494

3 135

2 135

2 135

3 135
505 325

2 135
504 325

2 135
424 629

24 865
4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

24 865
4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

24 865
4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

1 500

1 500

2 000
1 500

Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés (CKÖ tám
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Igná
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávi
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü
Közalapítvány pály.tám.megel.megté
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5.
6.
1.
2.
6.
9.

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

7.

5

2/c. melléklet
0

17 356

17 356

18 856
74 518

18 856
74 518

3 500
59 162

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000
7 000
7 000
30 915

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000
7 000
7 000
30 915

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000
7 000
7 000
30 915

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2012. évi terv
Előirányzat neve
szám szám szám neve neve
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
173 237
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
29 147
3.
Dologi kiadás
234 286
4.
Pénzeszköz átadás
150 134
5.
Ellátottak juttatása
586 804
Gyomaendrőd Város Önkormányza
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
4.

7.
8.

8.
9.

173 237
29 147
233 286
150 134
585 804

173 583
29 241
232 395
189 990
0
625 209

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.

7.-9.
7.

Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
előirányzat I.
előirányzat II.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
26 437
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
7 100
Dologi kiadás
5 584
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
39 121
Térségi Humánsegítő Szolgálat öss
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
12 202
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 295
Dologi kiadás
5 634
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
21 131
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
Személyi juttatás
29 011
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
7 475
Dologi kiadás
7 584
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen
44 070
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
14 906
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 976
Dologi kiadás
12 386
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
31 268
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz

Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
Oktatási ágazat
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
6

26 437
7 100
5 584

27 274
7 326
5 584
0

39 121

40 184

12 202
3 295
5 634

12 520
3 381
5 941
0

21 131

21 842

29 011
7 475
7 584

29 576
7 627
7 584
0

44 070

44 787

14 906
3 976
12 386

13 511
3 706
13 111
0

31 268

30 328

147 643
39 921
27 162
1 114
3 540
219 380

149 143
40 240
27 162
1 114
3 540
221 199

153 664
41 433
30 377
1 114
3 540
230 128

137 166
37 313
35 403

137 166
37 313
35 403

3 660
213 542

3 660
213 542

140 507
38 193
39 037
3 026
3 660
224 423

85 676

85 676

87 653

3.melléklet
2.
3.
4.
5.
9.
7.-9.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
12.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összese
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Polgármesteri Hivatal

1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

1.
2.
3.
4.
5.

Német Kisebbség
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

Működési kiadások mindösszesen
1.
2.
3.
4.
5.
Működési kiadások mindösszesen:

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám
Ellátottak juttatása

7

23 133
25 513

23 133
25 513

23 522
27 423
0
0
138 598

134 322

134 322

370 485
100 367
88 078

371 985
100 686
88 078

7 200
566 130

7 200
567 949

62 283
15 729
60 145

62 283
15 729
60 145

138 157

138 157

214 558
57 580
250 836

214 558
57 580
250 836

522 974

522 974

154 741
48 165
67 047
262 284

154 741
48 165
67 047
262 284

532 237

532 237

156 889
48 742
62 154
266 331
0
534 116

0

0

0

0

0

0

1 057 860
272 834
731 580
413 532
7 200
2 483 006

1 059 360
273 153
730 580
413 532
7 200
2 483 825

1 081 974
278 525
754 736
461 379
7 200
2 583 814

381 824
103 148
96 837
4 140
7 200
593 149
63 251
15 990
80 145
0
0
159 386
223 546
59 364
250 985
918
0
534 813

3/a. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.
36000010
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
52200110
1.
2.
3.

66190210
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
68000110
1.
2.
3.
4.
68000210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111410
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
2012. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
Előirányzat neve
előirányzat I. előirányzat II.
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
Összesen:
0
0
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás (Kama
0
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
3 500
3 500
13 684
Pénzeszköz átad., e
13 974
13 974
13 234
Összesen:
17 474
17 474
26 918
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
5 000
5 000
5 000
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen
5 000
5 000
5 000
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
1 522
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
1 522
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
14 081
14 081
14 081
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
14 081
14 081
14 081
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
23 221
23 221
8 474
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 747
Összesen:
23 221
23 221
23 221
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0
0
0
OGY képviselőválasztás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi
juttatás
0
8
Szakfel.

3/a. melléklet

2.
3.
4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:

1.
2.
3.
4.
Összesen:
Városgazdálkodás
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
32 000
0
Pénze. átad., egyéb
32 000
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közvilágítás

84140310

0

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

1.
2.
3.
4.
84140210

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
Okmányiroda

84112611

0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Építéshatóság

84112412

0

0
0
0
0

32 000

0
55 085
16 591
71 676

0
55 085
16 591
71 676

2 387
0
57 712
18 230
78 329

0
750
0
750

0
750
0
750

0
0
750
0
750

0

0
0
0
100
100

0

0
0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

9

32 000
0
32 000

0
0
32 000
0

0

0

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

8 833
1 909
2 100
0
12 842

8 833
1 909
2 100
0
12 842

8 833
1 909
2 100
0
12 842

Személyi juttatás
282
Munkaa.terh.jár.és s
76
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
358

282
76

358

0
0
0
0
0

216
58
850
900
2 024

216
58
850
900
2 024

12 000
12 000

0
0
12 000
0
12 000

28 666
28 666

0
0
0
27 957
27 957

500
7 180
7 680

0
0
0
7 680
7 680

0
0
7 000
0
7 000

0
0
7 000
2 154
9 154

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
125
0
125

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
8 000
8 000

0
0
0
8 000
8 000

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

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

216
58
850
900
2 024

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
12 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
28 666
Összesen:
28 666
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
500
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 680
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
7 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
7 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
125
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
125
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
8 000
Összesen:
8 000
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88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

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

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
0

0
0

0
Összesen:
0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 400
Összesen:
2 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
3 000
Összesen:
3 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
3 400
Összesen:
3 400
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
9 000
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 500
Összesen:
2 500

0
0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 400
2 400

0
0
0
2 400
2 400

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0

3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
3 400
3 400

0
0
0
3 400
3 400

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 500
2 500

0
0
0
2 500
2 500

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

88993510
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88994250
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
89044313
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
89044311
1.
2.
3.
4.
84119250
1.
2.
3.
4.
84119150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
0
0
7 030
7 030

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
100
Összesen:
100
Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
Személyi juttatás
12 750
Munkaa.terh.jár.és s
3 442
Dologi kiadás
3 200
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
19 392
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
Személyi juttatás
150 533
Munkaa.terh.jár.és s
23 494
Dologi kiadás
71 443
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
245 470
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
12

0
0
0
7 030
7 030
0
0
0
0
0

0
0
0
7 030

7 030
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
100
100

0
0
0
2 490

2 490

12 750
3 442
3 200

12 750
3 442
3 200
0

19 392

19 392

0
0
0

0
0
0
0
0

150 533
23 494
70 443
0
244 470

148 372
23 556
70 443
0
242 371

0
0
0
0
0

282
76
0
0
358

0
0
0
0
0

0
0
0
2 800
2 800

0
0
0
0

0
0
0
1 200
1 200

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

0
0

120
32
148
0
300

3/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
85600021
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.

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

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
30 153
Összesen:
30 153
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
623
Munkaa.terh.jár.és s
168
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
791
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 431
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 431
Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
8 100
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
8 100
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
173 237
Munkaa.terh.jár.és
29 147
Dologi kiadás
234 286
Pénzeszköz átad., e
150 134
Önkormányzat összesen
586 804
586 804
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
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0

0
0
0
11 170
11 170

0
0
0
30 153
30 153

0
0
0
30 153
30 153

0
0
0
0

0
0
0
1 465
1 465

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

623
168
0
791

623
168
0
3 140
3 931

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
3 431
3 431

0
0
3 431
0
3 431

0
0
0
8 100
8 100

8 100
8 100

173 237
29 147
233 286
150 134
585 804
585 804

173 583
29 241
240 495
189 990
625 209
633 309

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
7.-9.
7.

6.

Előirányzat neve

2012. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

7.
8.

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

0

0

0

0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

8.
6.

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

0

0

0

8.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2 000
2 000

7.-9.
10.

6.

10.
11.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

0

0

0

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2 000

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

6. - 8.
4.

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.
1.
2.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár
6.

2.
4.
6.
3.
4.

0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu
20 073
Kátyúzás és útfelújítás
2 500
Kerékpárút felújítás
191
Temetők felújítása
1 005
Magtárlaposi lakások felújítása

4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan g
Felújítási kiadás mindösszesen:

14

23 769
23 769
23 769

20 073
2 500
191
1 005

20 073
2 500
191
1 005
22 000

23 769
23 769
23 769

45 769
45 769
47 769

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
7.-9.
7.

Előirányzat neve

2012. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

7.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

8.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

8.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

9.

Kner Imre Gimnázium

9.
7.-9.
10.

7.

10.
11.

Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

6 202
6 202

0

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

0

0
0
0

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:

0

0

6 202

0
0

0
0

0
0

6. - 8.
4.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár
7.

2.
3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

3.
4.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0

0

0

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.
2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka
675
Bajcsy út bokrok telepítése
200
Új buszmegállók parkosítása
500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
2 000
Gravimetriai alappont
800
Közösségi közlekedés
30 690
Köztéri óra felajánlásból
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar
18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pá
8 536
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
64 552
Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai ö
64 552

0

0

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690

18 414
8 536
64 552
64 552

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690
2 000
15 100
18 414
8 536
81 652
81 652

64 552

64 552

87 854

37 780
37 780

37 780
37 780

37 780
37 780

1 000

1 000

1 000

4.
7.

7.
4.

7.
4.
8.

Fejlesztési kiadás összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
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5. melléklet
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

1 800

1 800

1 800
903

2 800

2 800

3 703

40 580

40 580

41 483

2 000
1 000
6 500
7 000

2 000
1 000
6 500
7 000

2 000
1 000
6 500
7 000

16 500

16 500

16 500

210 497

210 497

210 497

210 497

210 497

210 497

332 129

332 129

356 334

15 % közmű lakosságnak

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.
4.
9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése

9.

4.

Kölcsönök nyújtása összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
4.

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított
ir. Cím Alcím
Módosított
2012. évi
Előirányzat neve
előirányzat
terv
sz neve neve
előirányzat I.
II.
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
300
300
110
Kitüntetési alap
200
200
200
Ifjúsági alap
300
300
90
Civil alap
2 100
2 100
0
Sport alap
13 000
13 000
1 500
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
0
0
0
Talajterhelési díj
500
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
3 348
3 348
0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
6 096
6 096
0
Rendezvények alapja
6 400
6 400
55
TDM részére peszk.átad
1 700
1 700
209
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
733
733
733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasznála
7 000
7 000
7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
0
0
0
Kállai adomány
10 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
0
0
0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás
810
810
810
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
945
945
945
Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás 2012.
810
810
810
Közfogl.saját erő
1 500
1 500
1 500
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása
1 037
1 037
537
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
3 000
3 000
3 000
IKSZT beruházás
2 724
2 724
2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
3 726
3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
25 546
25 546
25 546
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243
4 501
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
2 000
0
0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
96 352
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
0
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pá
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
7 500
Kötvény fel nem használt része
395 249
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
29 155
0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön
13 197

94 352

67 073

0
800
0
1 522
1 848
8 322
4 229
2 310
7 500
395 249
22 150
29 155

0
800
0
0
1 848
8 322
4 229
2 310
7 500
373 249
22 150
29 155

3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197

3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197

15 100
2 632
36 793
4 930
25 000

15 100
2 632
36 793
4 930
25 000

0
2 632
36 793
4 930
25 000

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék

605 373
701 725
701 725
701 725

620 234
714 586
714 586
714 586

581 612
648 685
648 685
648 685

5 000

5 000

5000

12.

5 000
706 725

5 000
719 586

5 000
653 685

Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
Fürdő hitelfelvét

11.

4.
4.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés
2010.évi tény
Költségvetési bevétel összesen
3 214 776
394 004
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
-79 662
Bevétel mindösszesen
3 529 118

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

2 864 622
166 062
453 273
0
-46 414
3 437 543

18

2012. évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

2 724 214
821 415
0

2 737 894
821 415
0

2 777 063
864 539
0

3 545 629

3 559 309

3 641 602

2 483 006
23 769
332 129
706 725

2 483 825
23 769
332 129
719 586

2 583 814
47 769
356 334
653 685

3 545 629

3 559 309

3 641 602

0

0

0

14.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

pedagógus
óvodapedagógus
technikai
Csárdaszállási technikai
Csárdaszállási pedagógus

2012. évi nyitó
létszám (fő)

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

45
8
23
0
0

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

pedagógus
oktatást segítő
technikai
Csárdaszállás pedagógus
Csárdaszállás technikai

43
5
18
3
0

Kner Imre Gimnázium
pedagógus
technikai(gimn.és Sportcsarnok)

26
17

Városi Egészségügyi Intézmény

Átszervezés
utáni
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

Mód.II

-2

43
5
16
3
0

43
5
16
3
0

43
5
16
3
0

-3

26
14
0

26
14
0

26
14
0

30

30

30

30

142

142

142

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés
pedagógiai sz.

7
7

7
7

7
7

7
7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

4

4

4

14
2

14
2

14
2

14
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

7

7

7

7

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0

0

0

-3

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok
19

1

Változás

45
5
19
0
0

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus
technikai d.

44
5
19
0
0

Mód.I

45
5
19
0
0

Térségi Szociális Gondozási Központ

-1
-3
-4

Változás

-2

140

14.melléklet
Ebből: Igazgatás - Kt
Igazgatás (ügykezelői) - Kt
Okmányiroda - Kt
Gyámügyi Hivatal - Kt
Kisegítő fizikai - Mt
Önkormányzat
Mezőőri szolg. - Kjt
Polg.Hiv.és önkormányzat összesen:
Intézmények összesen:
rövidítések:

49
4
2
3

-1
-1

5
63
467

-2
-18

49
3
2
2

49
3
2
2

49
3
2
2

5

5

5

61
449

0
1

61
450

0
-2

61
448

Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál a technikai dolgozók közül 14 fő teljes munkaidős, 6 órás részmunkaidős 5 fő, valamint 4 órás 3 fő,
így összesen 19,25 fő a technikai dolgozók létszáma.
Az I. módosítás során beépítésre került 1 fő pedagógus, és 0,25 fő technikai dolgozó, így a technikai dolgozók létszáma 19,5 főre változott
A Kner Imre Gimnáziumban a technikai dolgozók létszáma 2012. április 1.-től 3 fővel csökken.
2012. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 2,5 fő,
a gimnáziumi technikai dolgozók létszáma 11,5 fő, így összesen 14 fő a technikai dolgozói létszám.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2012. április 1.-től 2 fő szakmai munkakörben foglalkoztatott munkaideje 4-4 órára csökken
és 2012. április 1.-től 1 fő létszámleépítés történik a költségek csökkentése érdekében.

A költségek csökkentése miatt 1 fő takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje 2012. április 1.-től 4 órára csökken.
A költségek csökkentése miatt 1 fő informatikus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje 2012. április 1.-től 4 órára csökken.
2012. április 1.-től 2 fő teljes munkaidős, 4 fő 4 órás részmunkaidős dolgozó.
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél február 1.-től 1 fő munkaideje 8 óráról 6 órára csökken.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 1 fővel csökken.

További 1 fő csökkenést eredményez, hogy a kisegítő fizikai munkakörben foglalkoztattottaknál 1 fő teljes munkaidős dolgozó
munkaideje 4 órára csökken, így az 1 fő teljes munkaidős, 1 fő 6 órás munkaidejű, és az 1 fő napi 4 órában foglalkoztatott
dolgozó létszáma átszámítva 2,3 főnek felel meg.

A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 17/2012. számú határozata alapján az engedélyezett
álláshelyek létszáma 142 főről 140 főre módosul.
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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:
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841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
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
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890443
910422
910501
930102
931204
931903
932911
932919
940000
960302
960900

Egyéb közfoglalkoztatás
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
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

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság támogatja az SZMSZ módosító rendelet megalkotását.

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/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
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,
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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
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
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842521
842531
842532
842541
851011
852021
853111
853121
862101
862102
869052
873011
881000
882114
882121
882122
882123
882124
882129
882201
882203
889101
889925
889935
889936
889942
889967
890301
890441
890442
890443
910422
910501
930102
931204
931903
932911
932919
940000
960302
960900

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(5-8. évfolyam)
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex
támogatása
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Támogató szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű beszerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:

Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi
finanszírozási helyzetéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek
1-4 hónapra vonatkozó finanszírozási helyzetének alakulásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.
Az alábbi táblázat az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. év 1-4 havi támogatás felhasználását
mutatja:
Az intézmények működési támogatásának alakulása 2012. 01.01.-től 2012.04.30.-ig
Adatok: E Ft-ban
Megnevezés

I-IV. havi.
Előirányzat

Kis Bálint Ált.Iskola és Óvoda
Rózsahegyi K.Ált.Iskola
Kner Imre Gimnázium
Térségi Szoc.Gondozási Központ
Városi Egészségügyi Intézmény
Polgármesteri Hivatal
Összesen:

71570
66778
43441
100361
2000
176614
460764

Tényl.támogatás I-IV.
Eltérés
hó
72857
70474
51396
108759
0
174618
478104

1287
3696
7955
8398
-2000
-1996
17340

Eltérés az
időar.-hoz
%-ban
101,80
105,53
118,31
108,37
98,87
103,76

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, továbbá az önállóan működő és
gazdálkodó intézmények 1-4 havi előirányzat felhasználását a melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot
jóváhagyni.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja a tájékoztató
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az intézmények gazdálkodásáról
készített tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Intézményfinanszírozás alakulása 2012. 1-4 hó"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi I-IV. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
intézmények 2012. 1-4 havi gazdálkodásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
25,1

Személyi
173237
173237
43462
juttatások
Munkaadót
29147
29147
6495
22,3
terhelő járulékok
Dologi kiadás
234286
233286
73852
31,7
Egyéb műk. célú
150134
150134
49820
33,18
tám. Pénzeszk.
átadások
Tartalékok
706725
719586
0
Működési
1293529
1305390
173629
29,64*
kiadások össz.
Felújítások
23769
23769
27520
115,78
Beruházások
64552
64552
28367
43,94
Befektetési célú
15100
részesedések vás.
Támogatás értékű
40580
40580
1592
3,92
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás
ÁK
Felhalmozási
128901
128901
72579
56,31
kiadások össz.
Kölcsönök
16500
16500
1127
6,8
nyújtása
Finanszírozási
210497
210497
102692
48,8
kiadások
Intézményeknek
1457382
1459382
575723
39,5
nyújtott
támogatás
Kiadások
3106809
3120670
925750
38,56*
mindösszesen
Megjegyzés *: A működési kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a módosított működési
kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett értékéhez viszonyítottuk.
•

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni
a mezőőrök, településőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait.
A Start mintaprogram két ütemben indult ebben az évben. Az első programrész 2012. február
1-jén kezdődött 157 fővel, a második programrész pedig 2012. március 1-jén 65 fővel. A
vizsgált időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan kettő, illetve egy havi bérkiadás
jelentkezett, ezzel magyarázható az időarányos alatti teljesítés.

•

•

•

•

A dologi kiadásoknál a teljesítés 32%-os, ami egy időarányosnak megfelelő felhasználást
mutat. Az, hogy összességében a teljesítés időarányos elsősorban azzal magyarázható, hogy a
közfoglalkoztatási szakfeladatra megtervezett több mint 71 millió Ft-ból kevesebb, mint 5
millió Ft felhasználására került sor a vizsgált időszakban, továbbá 10% alatti teljesítés
jelentkezik az ár-és belvíz védekezési szakfeladaton és 13%-on áll a szúnyoggyérítés
szakfeladat felhasználása. Az útfenntartás szakfeladatra megtervezett 5 millió Ft-ból már 4,8
millió Ft felhasználásra került, melynek oka, hogy a téli rendkívüli időjárási helyzetből
adódóan 3,5 millió Ft-ot fizetett ki a város hóeltakarításra, csúszásmentesítésre. Ez a
szakfeladat év végéig mindenképpen plusz forrást fog még igényelni. A vizsgált időszakban
39%-on áll a közvilágítás szakfeladat teljesítése és 40%-on a városgazdálkodás szakfeladat
dologi kiadásának teljesítése.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányosnak megfelelő. Itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított
támogatásból (30.153 E Ft) felhasznált 14 millió Ft, valamint az óvodai és bölcsődei
feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés
működéséhez biztosított támogatás időarányos összege. A segélyekre megtervezett keretből
20% a felhasználás mértéke. A II. számú rendeletmódosítás alkalmával építjük be a
pénzeszköz átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil és Sport alapok felosztásnak
megfelelő összegeit.
A felújítások között teljesültek a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó
27.131 E Ft összegben, melyből a 2011. évben megrendelt rekonstrukciós munkák költsége
25.090 E Ft volt, továbbá 369 E Ft összegben műszaki dokumentáció készítés költség teljesült
a Mirhóháti u. 1-5. ingatlan DAOP pályázatához kapcsolódóan.
A tervezett beruházások közel 45%-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•

Fő út 134-136. előtt mederlap elhelyezés 675 E Ft
Köztemetők ravatalozói előtt vízelvezetés megoldása 1.006 E Ft
Belvíz VII. üzemeltetési engedélyek 393 E Ft
Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP 5.2.1-2008 1.294 E Ft
Hanyecz Margit felajánlásából óraállítás részszámlája 876 E Ft
Közép Békési Reg.Vr. vésztői víztározó és gépház fejl. 186 E Ft
Taninform szoftver felhasználói jog 2012. 610 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 11 E Ft
Bartók út gyalogátkelőhely építés és megvilágítás 2.736 E Ft
Fő út vasút kereszteződésnél közvilágítás kiép. 263 E Ft
Közösségi közlekedés DAOP 3.2.1-2009 7.202 E Ft
Start mintaprogramhoz traktor és gép vásárlás 10.770 E Ft
Százszorszép óvoda fejlesztésének engedélyezési terve 2.345 E Ft

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
többek között a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházáshoz kapcsolódó támogatás visszautalása
1.424 E Ft összegben, illetve 160 E Ft összegben jelentkezett a fiatal házasok támogatása.
Megtörtént 15.100 E Ft összegben a Gyomaközszolg Kft.-nél a tőkeemelés (hulladékszállító
jármű beszerzése céljából).
A kölcsönök között jelenik meg a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 340 E Ft
összegben, a csónakház felújításához biztosított 310 E Ft összegű kölcsön és az IKSZT
beruházáshoz kapcsolódó 477 E Ft összeg.
A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én esedékes kötvénytörlesztés
102.692 E Ft összege.
Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett
kiadások összegeit, azonban az a tény, hogy a 2008. évben kibocsátott kötvényhez kapcsolódó
kötelezettség teljesítése magából a kötvényforrásból történik, nem pedig többlet bevételből
vagy kiadás megtakarításból, illetve az önkormányzati és az oktatási rendszer átalakításához
kapcsolódó finanszírozási bizonytalanság azt sugallja, hogy az elkövetkezendő években olyan

finanszírozási nehézségek jelentkezhetnek az önkormányzat életében, melyek konkrét
intézkedések nélkül nem hidalhatók át.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban
51,56

Saját működési
104368
104368
53817
bevétel
Helyi adó
272500
272500
134327
49,29
bevételek
Gépjárműadó
75000
75000
31211
41,61
bevétel
Helyi adókhoz
15000
15000
5628
37,52
kapcs. Bírság
Talajterh. díj bev
1500
1500
886
59,07
és termőföld
bérbeadás,
mezőőri j.
505325
504325
121834
24,16
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről
Felhalmozási célú
6250
21111
8846
41,90
saját bevételek
73018
73018
4546
6,22
Támogatás értékű
felh. bev. és
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről
Támogatási
32415
32415
8824
27,22
kölcsönök
visszatér.
Költségvetési
1200018
1200018
436803
36,40
támogatás
Pénzforgalom
821415
821415
0
nélküli bev.
Bevételek
3106809
3120670
805224
25,80
összesen
Finanszírozási
276
bevételek
• A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 51 %-on teljesültek. A bérleti
díjak teljesítési adatai között megjelenik a Vízművek részéről fizetett alap és többlet bérleti díj
összege (meghaladja a 22.000 E Ft-ot), ugyanakkor az ehhez kapcsolódó előirányzat a II.
számú rendeletmódosítás során kerül átvezetésre a felhalmozási célra átvett pénzeszközök
közül. A kamatbevételek 52 %-ban teljesültek a vizsgált időszakban (összege az első 4
hónapban 17.665 E Ft). Itt jelenik meg a folyószámla (1.802 E Ft) után kapott kamat és a
kötvényből (15.659 E Ft) származó szabad forrás lekötéséből származó plusz bevétel.
• A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban több mint 49%-on teljesültek, ezen belül az
építményadó bevétel 44,5 %-on, a telekadó 55,8 %-on, a magánszemélyek kommunális
adóbevétele 51,6 %-on, az iparűzési adóbevételek 50,3 %-on, , az idegenforgalmi adó 28,5 %on teljesült. Az átengedett gépjárműadó bevétele 41,6 %-on teljesült.

•

•
•

•

Április hónap végén került sor az adóhátralékok első, fokozottabb mértékű behajtására, teljes
körű inkasszó-kibocsátására. Ennek hatása elsősorban a május havi bevételeknél fog
jelentkezni. Az egy évi adótételt meghaladó gépjárműadó hátralékkal rendelkező adósoknak
kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását az okmányirodánál.
A 2011-es adóévről szóló iparűzési adóbevallások beadási határideje 2012. május 31-e volt. Ez
évtől a vállalkozásoknak, az önkormányzat által rendszeresített, elektronikus űrlap
használatával kellett a bevallási kötelezettségüket teljesíteni, melyet vagy elektronikus úton,
vagy kinyomtatva kellett benyújtaniuk. Ez könnyebbé, pontosabbá tette a bevallás kitöltését a
vállalkozásoknak és a feldolgozását hivatalunknak. Május 31-ig kell rendezni a
vállalkozásoknak az adókülönbözetet is, illetve ettől az időponttól igényelhetik vissza
túlfizetésüket. A tényleges adótartozás, hátralék tehát június 1-től, illetve a bevallások teljes
körű feldolgozása után válik ismertté. A bevallások feldolgozása után, a tartozásukat nem
rendező iparűzési adóalanyok részére inkasszót nyújtunk be a számlavezető bankjukhoz.
Az egyéb adónemekben (talajterhelési díj, egyéb és idegen bevételek, illetve az ezekhez
kapcsolódó pótlékok) a behajtási tevékenység folyamatos (MEP megkeresés, jövedelem
letiltás, bankszámlaszám lekérdezése, inkasszó kibocsátása).
A már benyújtott és feldolgozott iparűzési adóbevallások során látszik, hogy a vállalkozások
még mindig nehéz helyzetben vannak. A 2011-es adóévben, főleg a nagyobb vállalkozásoknál,
még a 2010-es adóévhez képest is árbevétel, így adólap csökkenés jelentkezett. Így a
megfizetett adóelőlegekből sok vállalkozás esetében visszaigénylésre kerül sor. Ennek pontos
összege a bevallások feldolgozása után válik ismertté. Több vállalkozás viszont nem
rendelkezet a visszaigénylésről, illetve a túlfizetés összegét később esedékes adótartozására az
önkormányzatnál hagyja.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök 24 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra eddig
leutalt 95.397 E Ft összegű támogatás, az egyéb közmunkára és közcélú foglalkoztatásra járó
támogatás 13.373 E Ft összege, továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.918
E Ft és a mezőőri támogatás 750 E Ft összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj
megelőlegezésére 888 E Ft-ot kapott az önkormányzat, mozgáskorlátozottak támogatása
címen pedig 1.271 E Ft-ot. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére 2011. évben
megelőlegezett pályázati támogatás visszafizetése 1.114 E Ft összegben az intézmény részéről
megtörtént, illetve a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola is rendezni tudta 2.946 E
Ft összegben az oktatási feladatellátáshoz kapcsolódó csárdaszállási önkormányzat helyett
2011. évben megelőlegezett támogatást (Csárdaszállás rendezte az iskolával szemben fennálló
előző évi tartozását). A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a vizsgált időszakban nem tudta
rendezni az önkormányzat felé fennálló 750 E Ft összegű tartozását, melynek oka, hogy
Csárdaszállás nem utalta át az intézmény részére az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó 2011.
évi tartozását.
A felhalmozási célú saját bevételeknél jelenik meg többek között a Dévaványa részére a
Gyomaközszolg Kft-ből értékesített üzletrész után kapott 6.250 E Ft, illetve a felhalmozási
célú áfa visszatérülések 1.860 E Ft összege.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök 4.546 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda eszközbeszerzéséhez kapcsolódó NFÜ támogatás 669 E Ft
összegben, Hanyecz Margit 2.000 E Ft összegű felajánlása köztéri óra állítására, az út
érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 965 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 504 E
Ft összege, a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás visszautalt 358 E Ft összege és 50
E Ft közérdekű kötelezettségvállalás.
A kölcsönök esetében a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsönökből visszafizetésre
került az Ignácz Kft részéről 1.150 E Ft, a Széchenyi Vadásztársaságtól 250 E Ft és a DávidKer Plusz Kft-től 450 E Ft. A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányosnak
megfelelően (33%-on), a belvízhitel törlesztések 39%-on teljesültek. A Zöldpark Kft. a
vizsgált időszakban visszafizetett 2.042 E Ft összegű pályázati támogatás megelőlegezést. A
Tulipános Óvoda a részére nyújtott kölcsönből 134 E Ft-ot, a Csemetekert 300 E Ft-ot fizetett

vissza az önkormányzat számlájára. A vizsgált időszakban közköltséges temetés visszafizetése
1.088 E Ft összegben történt, a megelőlegezett segélyek visszafizetésének összege 1.400 E Ft.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Egyéb műk. célú
tám. Pénzeszk.
átadások
Működési
kiadások össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•

•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

154741

154741

48509

Telj / a mód. Ei
% ban
31,35

48165

48165

12978

26,94

67047
262284

67047
262284

21363
80989

31,86
30,88

532237

532237

163839

30,78

532237

532237

476
164315

30,87

11842

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányos alatt
teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, a gyámhivatali, okmányirodai,
építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelők és az igazgatási feladatokat
ellátók bér és járulék költségei. Az időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a
cafetéria keret és a jubileumi jutalom címén megtervezett keret terhére történő kifizetések a
vizsgált időszakot követően jelentkeznek.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően
alakult, de vannak olyan területek, ahol azt meghaladó felhasználások történtek (irodai papír,
festék, festékpatron 45%). A legnagyobb probléma a gázfelhasználásnál jelentkezik, ahol a
rendelkezésre álló keret több, mint 90%-a már kiadásként felmerült. A magas teljesítés a
kiadás időszakos jellege mellett azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben a gázdíj
mintegy 50%-kal emelkedett.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft. Az
előirányzat a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül át a dologi kiadások közül a
pénzeszköz átadások közé. Itt jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is.
Erre a célra a megtervezett keret 30,5%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között két tétel teljesült, 255 E Ft+ áfa összegben szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, melynek forrása a készletekből történő átcsoportosítással lesz
biztosítva, illetve bruttó 153 E Ft összegben képviselő részére notebook vásárlás történt.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Közhatalmi
bevételek
Intézményi műk.

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

2260

2260

1254

Telj. / Mód. Ei
%-ban
55,49

135

135

363

268,89

bevételek
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről
Felhalmozási célú
saját bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek
•
•
•
•
•

0

0

245

0

0

93

529842

529842

174618

32,96

532237

532237

176573

33,17

75

A közhatalmi bevételek több mint 55%-ban teljesültek. Itt jelennek meg az okmányirodai
feladathoz tartozó és az egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevételek.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási
díjbevételeket, a működési célú áfa visszatérüléseket és kamatbevételek összegét.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg az időközi önkormányzati
képviselőválasztásra leutalt előleg 245 E Ft összege.
A felhalmozási célú saját bevétel tartalmazza a lemondott képviselő részére értékesített
notebookból befolyó bevétel összegét.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

29011

29011

9822

Telj / a mód. Ei
% ban
33,86

7475

7475

2419

32,36

7584
44070

7584
44070

2286
14527

30,14
32,96

1808

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően
alakultak az intézménynél.
A dologi kiadások 30%-a teljesült az intézménynél, ugyanakkor a gázenergia felhasználás itt
is, mint valamennyi intézménynél nagyon jelentős. A Zeneiskola egész évre 900 E Ft-ot
tervezett, a tényleges felhasználás viszont már 985 E Ft.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

4074

4074

335

Telj. / Mód. Ei
%-ban
8,22

492

492

132

26,83

Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
•

•
•

39504

39504

15988

40,47

44070

44070

16455

37,34

A saját bevételek teljesítése 8%-on áll, mely a 2011. évben esedékes, de akkor meg nem
fizetett térítési díjak 2012. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének
határideje 2012. október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési
díjak beszedésére különös figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás
egyik feltétele az előírt térítési díjak befizetésének teljesítése.
A támogatás értékű bevételek között jelenik meg a közfoglalkoztatottra igényelt támogatás
132 E Ft összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználásának aránya meghaladja az időarányos
teljesítést, melynek indoka részben, hogy a térítési díjak az intézmény számláján az utolsó
negyedévben fognak realizálódni, másrészt a május 3.-án esedékes nettó bérek (1.675 E Ft)
összegét is tartalmazza a támogatás. A korrekció elvégzése után a felhasznált támogatás
aránya 36,23 %.

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

12202

12202

4668

Telj / a mód. Ei
% ban
38,25

3295

3295

1245

37,78

5634
21131

5634
21131

2976
8889

52,82
42,07

776

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányost meghaladó. Ez azzal magyarázható,
hogy a vizsgált időszak annak a 4 hónapnak a kiadásait tartalmazza, amikor még a
létszámintézkedés hatása nem jelenik meg. Április hónaptól került sor két dolgozó
munkaidejének 6 óráról napi 4 órára történő csökkentésére, illetve további két dolgozó
munkaidejének 8 óráról 4 órára csökkentésére.
A dologi kiadások teljesítése meghaladja az 50%-ot. A Könyvtár állománygyarapításra a
betervezett 1.150 E Ft-ból több mint 460 E Ft-ot használt fel, azaz a keret 40%-át. A könyvek,
folyóiratok beszerzése nem az időarányosnak megfelelően, hanem az igényekhez igazodva
történik. Az, hogy a rendelkezésre álló keret felhasználása milyen ütemezésben történik nincs
rögzítve, a lényeg, hogy év végéig a betervezett összeget ne haladja meg a teljesítés. A dologi
kiadásokon belül az időarányoshoz viszonyítva a készletbeszerzés jelentős
többletfelhasználást mutat (67%). Ennek oka részben a TIOP pályázathoz kapcsolódó
elhasználódott eszközök kötelező pótlása, másrészt a rendezvények felmerült költségei.
Nagyon magas (96%) az intézménynél is a gázenergia felhasználás, melynek magyarázata a
gáz díjának 50%-os emelkedése.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

500

500

207

Telj. / Mód. Ei
%-ban
41,4

20631

20631

9703

47,03

21131

21131

9910

46,89

11

Az intézmény saját bevétele 41 %-ban teljesült a vizsgált időszakban.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása 47,03 %, melynek részbeni oka, hogy a
tényleges támogatási összeg tartalmazza az április havi bérek (647.-E Ft) összegét is. A
korrekció elvégzése után 43,9 %-on teljesült a támogatás, mely még így is nagymértékben
meghaladja az időarányos 33%-ot.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

14906

14906

5084

Telj / a mód. Ei
% ban
34,11

3976

3976

1361

34,23

12386
31268

12386
31268

4987
11432

40,26
36,56

516

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak közel
megfelelően alakult, még abban az esetben is, ha a Tourinform Iroda előirányzatát és a hozzá
kapcsolódó teljesítési adatokat nem vesszük figyelembe a zárolásból adódóan.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 40%-a került felhasználásra. A legnagyobb
problémát a jelentős mértékű gázenergia felhasználás okozza, a betervezett keret több mint
80%-a jelentkezett már kiadásként.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Támogatás értékű
műk. bevétel
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

0

0

72

7800

7800

2056

26,36

23468

23468

10038

42,77

31268

31268

12166

38,91

•
•
•

A támogatás értékű bevételek között teljesült a múlt évben foglalkoztatott közcélú dolgozó
decemberi bérének támogatási összege.
Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a terv kevesebb
mint 10%-a realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig 31,6%.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka részben a bevételek elmaradása, másrészt pedig a kiadások időarányos feletti
realizálódása. A tényleges támogatási összeg tartalmazza az április havi nettó bérek (786 E Ft)
összegét is. A korrekció elvégzése után 39,42 %-on teljesült a támogatás, mely még így is
meghaladja az időarányos 33%-ot.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

26437

26437

9002

Telj / a mód. Ei
% ban
34,05

7100

7100

2378

33,49

5584
39121

5584
39121

1492
12872

26,72
32,90

1647

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatt jelentkezett, melynek
részbeni magyarázata, hogy a kirendeltség épületének energiaköltségei a féléves beszámoló
elkészítéséig kerülnek ráosztásra az intézményre.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek
•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

12897

12897

196

Telj. / Mód. Ei
%-ban
1,52

26224

26224

14391

54,88

39121

39121

14587

37,29

68

A támogatás értékű működési bevételek között 196 E Ft realizálódott, mely az 1 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásából adódó támogatási összeg. Az intézmény társulási
feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. Teljesítés a vizsgált
időszakban nem jelentkezett, a Kistérség az I. negyedévi társulási normatívát (3.459 E Ft,
mely összeg az éves előirányzat 28,5%-a) június hónapban utalta.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege tartalmazza az április havi nettó bérek (1.683
E Ft) összegét is. A korrekció elvégzése után 48,46%-on teljesült a támogatás. Amennyiben az
I. negyedévi társulási normatíva az időarányosnak megfelelően realizálódott volna, az
intézmény nem mutatna túlfinanszírozást.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2012. június 8.) az önkormányzat számláján 88 millió Ft jelenik meg. A napi zavartalan
működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
A Képtár felújítására nyert pályázati támogatás előfinanszírozását vállalta az Önkormányzat, melyhez
kapcsolódóan 2012. június végén, majd július közepén válik esedékessé 3,5-3,5 millió Ft
megelőlegezése.
A Start Mintaprogramon belül ugyancsak július közepéig válik esedékessé 26 millió Ft összegű
gépbeszerzési számla kifizetése, illetve 4 millió Ft összegű juh nyári szállás felújítási számla
rendezése.
Az IKSZT beruházás pályázati elszámolása folyamatban van, a támogatási összeg realizálódása majd
csak év végével várható.
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2012. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2012. december 31-én. Ezek közül néhány:
• 2012. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
• a túlfizetéssel rendelkező adózók esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről
• a folyamatban lévő pályázatok
• az IKSZT pályázati támogatásának realizálódása
• a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
• a tőketörlesztés időpontjában (2012. szeptember 30.) a CHF alakulása
• a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
• intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
• az óvodák átadás-átvételéhez kapcsolódó elszámolások alakulása
• az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása
• mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni a jövőt érintő szerkezeti
átalakításokra, az esetleges bevétel kiesésekre, célszerű lenne minél hamarabb olyan döntéseket hozni,
melyek a kiadások területén megtakarításokat eredményezhetnek.
Gyomaendrőd, 2012. június 8.
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

2. melléklet

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
: 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016
E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu
Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu
OM azonosító: 028297

Ikt.szám: 416 / 2012
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1-4 havi finanszírozásának alakulása
5. Az intézmény működési támogatásának alakulása

Önkormányzati támogatás 01.01.-04.30.
- április havi nettó bér
- 2011. évi pénzmaradvány felhasználása
- bérkompenzáció
- közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások
- úszásoktatás költségei

Eredeti előirányzat
214 710 000

Időarányos támogatás
Módosított teljesítés

Teljesítés
86 315 882
8 977 496
1 247 424
2 775 585
232 160
226 079
71 570 000
72 857 138

A látszólagos túlfinanszírozás összege 1 287 138 Ft, azaz az időarányos támogatási szintet 0,59%-kal
haladta meg az intézmény a következő okok miatt:
- a vizsgált időszak szezonalításából adódó energia költségtöbblet,
- az eredeti költségvetésbe beépített álláshely csökkenés hatásának későbbi érvényesülése,
- az előző évi kiutalatlan támogatás következő negyedévi rendezése.
A fenti levezetés korrekciós tételei a támogatás tényleges alakulásának bemutatása érdekében
szükségesek, hiszen fedezetük a következő előirányzat-módosítás alkalmával kerül beépítésre. Az
egységes szemlélet érdekében ezen tételek a következő alpontokban szereplő táblázatokban is
megfigyelhetőek.
A támogatás alakulását befolyásoló kiadási és bevételi főelőirányzatok a következő pontokban
kerülnek ismertetésre.
Az eredeti költségvetés elfogadásával, az abban meghatározott szükséges önkormányzati kiegészítést
mérséklő intézkedéseket az intézmény végrehajtotta, így év végére a túlfinanszírozott állapot nem
várható és csak nem várt események bekövetkezésével valószínűsíthető.
2. A bevételi források alakulása
2.1 A saját bevételek
Az intézmény saját bevételei 2012. április 30-ig 636 eFt összegben teljesültek, ami az éves előirányzat
16,93%-a. Tekintettel arra, hogy a napközi konyhák előző évi átszervezése miatt a 2012-es gazdasági
évben a tervezett bevételek 77,12%-át adja a tankönyv-étékesítésből származó bevétel, mely
szezonális jellegéből adódóan szeptember hónapban realizálódik, így e hatás nélkül szemlélteti a
következő táblázat a bevételek tényleges alakulását.
Megnevezés
Előirányzat
Időarányos előirányzat
Teljesítés
Időarányos előir-tól való eltérés
Időarányos eli-hoz viszonyított telj

∑
3 758
344
636
292
184,88%

Adatok eFt-ban

A bevételek jelentős túlteljesülése a befolyt bérleti díjakhoz kötődik, mert az éves előirányzat 67,21
%-a realizálódott. Az intézmény az ideiglenesen szabad kapacitásainak minél jobb kihasználása
érdekében törekszik az önkormányzati kiegészítés mértékének csökkentésére és a váratlanul fellépő,
előre nem tervezhető intézményi kiadások, fizetési kötelezettségek saját finanszírozása érdekében.
2.2 A működési célú pénzeszköz átvételek, pályázatok
Az intézmény 2012. első negyedévében sikeresen lezárta a TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai
tehetséggondozás „Merj a legjobb lenni” című pályázatot. A záró jelentés elfogadása után a
fennmaradó 1 111 eFt is kiutalásra került, csupán 3 eFt összegű tétel visszautasítása mellett. Így az
intézmény rendezni tudta a fenntartó által korábban biztosított előleg fennmaradt részét (1 114 eFt –
működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak).
2012. januárjával bezárólag az intézmény részt vett a közfoglalkoztatásban, mely kiadásainak
ellentételezésére a Munkaügyi Központ átutalta a 230 eFt-os támogatást.
A tervezetthez képest egyedül Csárdaszállás Község Önkormányzatával szemben fennálló követelés
(750 eFt) realizálása nem történt meg, s a mielőbbi rendezés érdekében az intézmény újra felvette a
kapcsolatot több alkalommal is a község vezetésével, azonban az eddigi erőfeszítések nem jártak
eredménnyel.
Továbbá az intézmény igyekszik feltárni az előfinanszírozást, illetve a jelentős önerőt nem kívánó
pályázati lehetőségeket.
3. A kiadások alakulása
3.1 A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
A személyi jellegű juttatások teljesülése 53 010 Ft a vizsgált időszakban, mely az éves előirányzat
35,54%-a, azonban a kiadások tényleges vizsgálata következtében az alábbi táblázat szemlélteti a
juttatások tényleges alakulását.
Megnevezés

∑

Előirányzat
Időarányos előirányzat

149 143
49 714

Teljesítés
- pénzmaradvány felhasználást
- bérkompenzáció
- közfoglalkoztatás
Módosított teljesítés

53 010
447
2 186
205
50 172

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

-458
33,64%

Adatok eFt-ban

Az időarányos előirányzathoz viszonyított teljesülés 0,31%-os túlteljesülése az eredeti költségvetésben
megtervezett álláshely csökkenés, illetve betöltetlenül maradó álláshely miatti bérkiesés
következménye, hiszen az intézkedések döntő többségének hatása leghamarabban május hónaptól
érvényesül. A megtervezett létszámleépítés nem járt tényleges elbocsátással, mert az érintett azonos
munkakörben dolgozók éltek a Kjt. Nyújtotta lehetőséggel, azaz a csökkentendő óraszámot maguk
között osztották fel teljes egyetértéssel, így megnövekszik az intézményben részmunkaidőben
foglalkoztatottak száma.
Összességében megállapítható, hogy a személyi jellegű juttatások alakulása a tervezettnek
megfelelően alakult.
A személyi juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulék, melyet a
következő táblázat szemléltet.
Megnevezés
Előirányzat
Időarányos előirányzat

∑
40 240
13 413

Teljesítés
- pénzmaradvány felhasználás
- bérkompenzáció
- közfoglalkoztatás
Módosított teljesítés

14 257
121
590
28
13 518

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

-105
33,59%

Adatok eFt-ban

A munkaadókat terhelő járulékok alakulása az időarányosnak szintén megfelelő.
3.2 A dologi kiadások alakulása
A vizsgált időszakban a dologi kiadások teljesülése 10 936 eFt, mely az éves előirányzat 40,26%-a,
azonban a kiadások tényleges teljesülését figyelembe vevő időarányos előirányzatok áttekintésével
megállapítható, hogy a jelenlegi túlteljesítés 755 eFt, melyet a következő táblázat szemléltet.
Megnevezés

∑

Előirányzat
Időarányos telj-t figy. Vett ei.

27 162
9 275

Teljesítés
- pénzmaradvány felhasználás
- úszásoktatás költsége
Módosított teljesítés

10 936
680
226
10 030

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

-755
36,93%

Adatok eFt-ban

Tekintettel a költségvetés szűkösségére kiemelt figyelem fordítandó az egyes dologi kiadások
ütemezésének betartására, egyedüli rizikófaktor az időjárásfüggő, nehezen befolyásolható
energiakiadás, melynek túlteljesülését az intézmény a készletbeszerzés csökkentésével, saját bevételi
források növelésével ellensúlyozza. Említést érdemel továbbá az a tény, mely szerint az energia
költségek az intézményi dologi kiadásainak 48,17%-át teszik ki.
Továbbá az elfogadott költségvetésből kivezetésre került a Jókai úti telephely költsége, ezzel szemben
a leadás elhúzódása miatt 504 eFt generálódott április 30-ig.
Összességében a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő a gázenergia kivételével.
4. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
Az intézmény ilyen jogcímen nem rendelkezik sem előirányzattal, sem teljesítéssel.
5. Összegzés
A vizsgált hónapban a törvényes működéshez nélkülözhetetlen, költségvetésben megtervezett
kiadások pénzügyi rendezéséről gondoskodott a szakmai követelmények betartása mellett. A
gazdálkodásban a szűk keretszámok miatt nincs mozgástér, így egy váratlan, nem betervezett, azonban
a működéshez szükséges kiadás fedezete nem biztosított, s a legnagyobb problémát az épületek egyre
leromló állapota jelenti.
Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket
figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható sem alul-, sem
túlfinanszírozás, ennek érdekében az intézmény maximálisan figyelembe veszi gazdálkodása során az
eredményesség, a hatékonyság és a gazdaságosság követelményrendszerét, valamint folyamatosan
kontrollálja költségvetésének egyensúlyát.
Gyomaendrőd, 2012. május 31.

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-helyettes sk.

Ágostonné Farkas Mária
Intézményvezető sk.

3. melléklet
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
DIÁKOTTHON

5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu
Ikt.sz.: III-801-112/2012

Intézményfinanszírozás alakulása
2012. január-április időszakban

A 2012.. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően,
folyamatosan teljesül.
I. Önkormányzati támogatás alakulása

Megnevezés
Eredeti éves előirányzat, ill. teljesítés
Korrekciós csökkentő tételek
- egyszeri kifizetések
- április havi N°bér
- 2012. évi kompenzáció
- 2011. évi pénzmaradvány
- közcélú foglalkoztatás támogatása
- Csárdaszállás 1-4. havi teljesítés
- hunyai pedagógus létszám végleges csökkentés
∑ korrekciós csökkentő tétel
Korrigált előirányzat, illetve teljesítés

Előirányzat
205 528

Adatok e Ft-ban
Teljesítés
88 926

5 193

200 335

8 160
3 965
3 761
256
1 738
572
18 452
70 474

Időarányos 1-4. havi támogatás, ill. teljesítés:
66 778
70 474
megj.:A kimutatott csökkentő tételek korrekciója szükséges: az előirányzat esetében az
egyszeri nagyobb összegű kifizetések, melyek eddig nem kerültek teljesítésre, a teljesítés
esetében a kimutatott összegek egyelőre az önkormányzati támogatás között szerepelnek,
majd várhatóan a következő rendeletmódosítással a megfelelő helyre kerülnek.
Mindezeket figyelembe véve az önkormányzati túlfinanszírozás mértéke 3 696 e Ft.
II. Kiadások
1. Személyi jellegű juttatások-, valamint a szociális hozzájárulási adó alakulása
a) Személyi jellegű juttatások
Éves előirányzat:
137 166 e Ft
Teljesítés:
48 004 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
130 017 e Ft
Gyomaendrőd:
45 673 e Ft
Csárdaszállás:
7 149 e Ft
Csárdaszállás:
2 331 e Ft
Intézményünk személyi feltételei és a hozzá kapcsolódó rendszeres, illetve nem rendszeres juttatások a
törvényi előírásoknak megfelelően kerültek megtervezésre.
Az engedélyezett álláshelyek száma 69, mely megoszlása a következő:
• 46 fő pedagógus
• 5 fő oktatást segítő

• 18 fő technikai dolgozó
Az eredeti előirányzatot szükséges korrigálni az egyszeri nagyobb összegű jubileumi jutalom
összegével /1 713 e Ft/, melynek kifizetésére augusztus hónapban fog sor kerülni.
A teljesítést érintően csökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni :
- a 2012. évi időarányos bérkompenzáció /3 115 e Ft/,
-

az előző évben megkezdett-, idei évben lezárult hunyai telephelyről történt pedagógus álláshely
csökkentés kapcsán történt kifizetések /406 e Ft végkielégítés, illetve 166 e Ft felmentési időre
szóló illetmény/,

-

valamint a december, illetve január hónapot érintő közcélú foglalkoztatás kapcsán felmerült /256
e Ft/ összegeket, melyek teljesítése megtörtént, azonban előirányzatuk még nincs.

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az 1-4 hóra eső teljesítés 96,91%, az időarányosnak
megfelelő.
b) Szociális hozzájárulási adó
Éves előirányzat:
37 313 e Ft
Teljesítés:
12 793 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
35 379 e Ft
Gyomaendrőd:
12 172 e Ft
Csárdaszállás:
1 934 e Ft
Csárdaszállás:
621 e Ft
A szociális hozzájárulási adó a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódva 1-4 hónapban az
időarányosnak megfelelően teljesült.
2. Dologi kiadások
Éves előirányzat:
35 403 e Ft
Teljesítés:
20 502 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
29 923 e Ft
Gyomaendrőd:
18 138 e Ft
Csárdaszállás:
5 480 e Ft
Csárdaszállás:
2 364 e Ft
A dologi kiadások az egész intézmény tekintetében 57,9%-on teljesültek a vizsgált időszakban.
A kiadások nagy része az időarányosnak megfelelően teljesült, egyedül a gázenergia vonatkozásában
figyelhető meg jelentős teljesítés a tervezetthez képest. Ennek oka az év eleji két hetes meglehetősen
hideg idő, mely időszak alatt a székhely intézményben pl. 4 000 m3-rel fogyott több gáz az előző
évhez képest. A magas gázenergia teljesítésnek oka továbbá, hogy a következő rendelet módosítás
alkalmával kerül beépítésre a pénzmaradvány e jogcímen történő 2 761 e Ft összegű
előirányzatosítása, melyet követően a túlteljesítés 4 298 e Ft.
A gázenergián kívül megállapítható, hogy a dologi kiadások 1-4 havi teljesülése az időarányosnak
megfelelően alakult.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Éves előirányzat:
3 660 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
3 480 e Ft
Csárdaszállás:
180 e Ft
E jogcímen szeptember hónapban várható teljesítés.

Teljesítés:

0 e Ft

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:

0 e Ft
0 e Ft

4. Felújítás, felhalmozás kiadása
2012. évben ilyen jellegű kiadás nem került tervezésre.
III. Bevételek
1. Intézményi működési bevételek
Éves előirányzat:
100 e Ft
ebből:

Teljesítés:

198 e Ft

- intézményi ellátási díjbevétel
0 e Ft
164 e Ft
- bérleti díj
100 e Ft
14 e Ft
- egyéb bevétel
20 e Ft
Intézményi ellátási díjbevétel a csárdaszállási telephelyen étkező tanulók befizetéseiből származik.
Az intézményi tantermek magasabb szintű kihasználtságát elősegítő terembérleti díjakból származó
bevétel 14 e Ft, 20 e Ft többletbevétel származott eddig az ablaktörésekből adódó kártérítésekből,
viszont ezek a tételek a kiadási oldalon is megjelennek.
2. Átvett pénzeszközök
Éves előirányzat:
7 914 e Ft
Teljesítés:
3 755 e Ft
ebből:
Gyomaendrőd:
491 e Ft
Gyomaendrőd:
350 e Ft
Csárdaszállás:
7 423 e Ft
Csárdaszállás:
3 405 e Ft
Az átvett pénzeszközök előirányzata között szerepel a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján
járó kistérségi normatíva, illetve a Csárdaszállási Önkormányzat részéről a Csárdaszálláson lévő
iskolai, illetve óvodai telephelyek működtetéséhez szükséges önkormányzati kiegészítés.
A teljesítések között szerepel a közcélú foglalkoztatás kapcsán felmerül támogatás /256 e Ft/.
V. Összegzés
Az elemzés során a teljesítések az egyszeri kiadások összegével módosításra kerültek, illetve az
eredeti előirányzatban nem szereplő tételeket figyelembe véve módosultak.
Intézményünk az első négy hónapban a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások mellett
folytatta gazdálkodását. A személyi juttatások, illetve a szociális hozzájárulási adó az időarányosnak
megfelelően teljesült.
A dologi kiadások esetében a gázenergia szolgáltatás esetében jelentkezett a tervezetthez képest
jelentős túlteljesítés, ettől eltekintve a vizsgált időszakra a megtervezett szinten teljesültek a dologi
kiadások.
Gyomaendrőd, 2012.05.30.
Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

4. melléklet
Kner Imre Gimnázium,
Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13.
Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958
http://www.knerimre.sulinet.hu , root@mail.knerimre.sulinet.hu
OM: 028379
Intézményfinanszírozási beszámoló
2012.1-4 havi
1. Az intézmény működési támogatásának alakulása:
Működési támogatás:
Eredeti előirányzat
128495

Teljesítés
%-os alakulás
56198
39,99
-4802 bér
Az intézmény működési támogatása az időarányos túlfinanszírozást mutat. A bérkompenzációra a
módosított előirányzat kérése folyamatban van 1827 e/ FT összegben, ami teljesítésben már megjelent,
előirányzata azonban csak a későbbiekben rögzítődik. Így a módosítást követő %-os alakulás: 38,57
%. A beiskolázás adatait ismerve 1 osztállyal kevesebb indul, így jelentős normatíva visszafizetésre
kell számolni, amit a támogatásból már nem lehet felhasználni.
A működés során finanszírozási problémát jelent az elhúzódó fűtési szezon, ami jelentős energia
kiadási többletet eredményezett.
2. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Saját bevétel:
Módosított előirányzat
5827

e/Ft
Teljesítés
2439

%-os alakulás
41,85

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, bár a nyári kollégium igénybevételére az
elmúlt évek stabil csoportjai financiális okok miatt alig jelentkeztek. Jelenleg 3 biztos csoport várható
a 2 hónap alatt, ami várakozáson aluli. A Sportcsarnok bevétele az időarányos bevételnek megfelelő,
mivel nyáron kisebb a kihasználtság, a klubok a kedvező idő beköszöntével a szabadban történő
edzést választják. A férfi kézilabda szakosztály fizetési gondjai nem oldódtak meg, jelentős tartozást
halmozott fel a klub, így a későbbiekben az igénybevétel korlátozása is felmerülhet.
Átvett pénzeszközök:
Középfokú képzésben résztvevő tanulók és mentoraik támogatására a Tempus Alapítványtól minden
évben pályázunk támogatásra, mely összeg évről – évre egyre kevesebb. Ebben az évben 172500 Ft
támogatás érkezett meg ösztöndíj címen.
A Disputa-nap megrendezésére nyertünk 100.000 Ft-ot, melyet a pályázat kiíró átutalt a számlánkra.
Személyi juttatások:
Eredeti előirányzat
85676

Teljesítés
32161

%-os alakulás
37,54

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a
jogszabályok szerint ki lett fizetve. A kompenzáció nagysága javítja a teljesítés %-os alakulását, jelen
esetben 1438 e/Ft módosítást követően a 36.9%.

A túlórák jogszabály szerinti havi számfejtése tisztább bérfelhasználási képet eredményez, és
egyenletesebb finanszírozást biztosít.
Munkaadót terhelő járulékok:
eredeti előirányzat
teljesítés
23133
8577

%-os alakulás
37,08

A járulékok felhasználása a jogszabály szerinti elszámolás következménye. A bérkompenzáció
járulékhatása a módosítást követően a %-os alakulást javítja: 36.4% időarányosan.
Dologi kiadások:
Eredeti előirányzat
25513

Teljesítés
14305

%-os alakulás
56,07

A dologi kiadások teljesítése a hosszasan elhúzódó fűtés miatt túlfizetést mutat. A gázenergia
felhasználás a 4. hónap végén 80.59 %, és még májusban jelentkeznek számlák , 8000e/Ft
előirányzatból már 6447 e/ft kifizetésre került, pedig a könyvtár helység fűtését januárban leállítottuk.
A további kiadásokra jellemző, hogy a gyerekszám csökkenés miatti normatíva visszafizetésre
tartalékolva további kiadások nem engedélyezettek.
A normatíva visszafizetés miatt a dologi kiadásból tartalékolunk .
4. Felújítások, beruházások:
5. Sportcsarnok gazdálkodásának alakulása
Sportcsarnok saját bevétele:
Eredeti előirányzat
3890

Teljesítés
2241

%-os alakulás
57,62

A Sportcsarnok bevételének alakulását torzítja, hogy a gyermek labdarúgó sc-nek pályázathoz
kapcsolódó elszámolás miatt előrefizetése van, a férfi kézilabda szakosztálynak pedig jelentős fizetési
hátraléka. A fizetési felszólítások ellenére a kézilabdások nem fizetnek, ezért már az igénybevétel
felfüggesztése is szóba került.
Személyi juttatás:
Eredeti előirányzat
2867

Teljesítés
1238

%-os alakulás
43,19

A Sportcsarnok személyzete 2012.01.01-től : 2 fő teljes munkaidős kinevezett gondnok 1 fő takarító
4 órában alkalmazva. Ennél kevesebb személyzettel a heti 7 napos nyitva tartás melletti
(munkanapokon 8-22 óráig , hétvégén igény szerinti ) gondnoki tevékenységet nem lehet ellátni, a
szabadságok kiadása még így is jelentős gondot okoz.
A minimálbéren alkalmazott dolgozóknak a jogszabály alapján fizetésmódosítás nem jöhet szóba, így
a bérek alakulásán változtatni nem tudunk.
Járulékok:
eredeti előirányzat
774

teljesítés
312

%-os alakulás
40,3

A járulékok nagysága a jogszabály szerinti számfejtés következménye.
Működési kiadás:

Módosított előirányzat
5955

Teljesítés
4117

%-os alakulás
69.14

A sportcsarnokban a lámpatestek évekkel ezelőtti felújítását követően a bérleti díjat a Polgármesteri
Hivatal számlázza tovább részünkre. Jelenleg 1220e/FT eredeti előirányzathoz képest 233 e/Ft lett
kifizetve. Jelentős az eltérés a gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata és teljesítése között. Az
elhúzódó hűvös idő és a korszerűtlen rossz konstrukcióval működő fűtési rendszer következtében az
egyébként is szűken megtervezett 1850 e/Ft eredeti előirányzathoz képest 2185 e/Ft teljesítést kellett
már kiegyenlíteni. A villamosenergia díja a tervezett szerinti, 1200 e/ft előirányzathoz képest 499 e/Ft
a teljesítés.
6. Összegzés
2012 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat ,a feladatellátáshoz szükséges feltételeket
biztosítjuk. A közoktatási statisztika elkészülte során dől el , hogy a tanulói létszám hogyan alakul,
illetve mennyi normatíva visszafizetése keletkezik az Intézménynek. A visszafizetés összegének
tartalékolására a megfelelő intézkedést megtettük, de nem garantálható a teljes összeg
kigazdálkodása, mivel az állandó költségek már nem csökkenthetők, változó pedig már minimális.

Gyomaendrőd. 2012.05.31

Dr Kovács Béla
igazgató

Csorbáné Balogh Éva
gazd. igh

5. melléklet

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: X. 218/2012.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Intézményfinanszírozás alakulása
2012. 01. 01.-2012. 04. 30. között

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály részére
Működési támogatás alakulása 2012. 01. 01.-2012. 04. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti

Előirányzat
268 980

Teljesítés
122 492

Módosítás (+)
Bérkonpenzáció (12 hó-04hó)

5 742

Támogató Szolgálat működési
támogatásának módosítása önk.tám.
Kistérségi norm. módosítása önk. Tám.

8 835
7 960

Módosított (01-04 hó)

291 517

Korrekciók (-)
Jubileumi jutalom
Április havi nettó bér
Átfutó kiadásként elszámolt üzemanyag
és fizetési előleg
2012. oktatási intézmények élelemezése
után járó állami normatíva, és önk.
kiegészítés időarányos része (össz.
47 827/10*4)
Szociális feladatra járó felügyeleti
szervtől kapott támogatás időarányos
része( 243 690/12*4)
Időarányos támogatás összesen

997
11 483
1 253

19 131

81 230
100 361

108 759

Túlfinanszírozás: 8 398,-eFt, melynek oka egyrészt a dologi kiadások egyes jogcímeinek szezonalitása
(gázenergia), másrészt az intézménynek bevétel kiesése keletkezett, melyet alább részletezünk.
I.

BEVÉTELEK

Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése 1 962 E Ft-tal alacsonyabb
az időarányos tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a külső étkeztetés tekintetében közel másfél millió
forintos térítési díj hátralék keletkezett a vizsgált időszakra, melyre végrehajtási eljárást indított
intézményünk. Amennyiben a végrehajtás során a tartozás behajtása sikeresen megtörténik, az
intézményi térítési díjak a tervezettnek megfelelően kerülnek teljesítésre.

Egyéb jogcímeken a bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak a vizsgált időszakban, a
kintlévőségek behajtására – mind szociális, mind oktatási intézmények étkeztetési feladatainak
ellátásból adódóan - folyamatos intézkedéseket tesz intézményünk (fizetési felszólítás, fizetési
meghagyás, végrehajtás).

II.
1.

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 142 fő. Ezen túl 2012. április 30-án 2 fő
közfoglalkoztatott, és 3 fő TÁMOP program keretében foglalkozatott munkavállaló volt
foglalkoztatva intézményünknél.
2012. január hónapban a téli – rövidtávú - közmunka program keretében további 30 fő került
foglalkoztatásra intézményünknél – 2011. december hónapban és 2012. január hónapban, 100%-os
Munkaügyi Központos támogatás mellett.
A személyi juttatások előirányzatai a soron következő előirányzat módosítás beépítését követően
valamennyi jogcímen a tervezettnek megfelelően alakult. 2012. március hónaptól megtörtént a
költségvetési rendeletnek megfelelő intézményi bérintézkedés végrehajtása, 15 fő közalkalmazott 8
órából 6 órában történő foglalkoztatása.
A munkaadói járulékok a személyi juttatások arányában teljesültek a vizsgált időszakban.
Összességében a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően
alakultak 2012. április 30-ig.
2.

Dologi kiadások

A dologi kiadások időarányos összegét 7 929 E Ft-tal lépte túl intézményünk a vizsgált időszakban,
mely 9,2%-os többletkiadást jelentett a dologi kiadások tekintetében.
Ennek okai:
•

A gázenergia-szolgáltatás díj szezonalitása. 2012. április 30-ig 9 975 E Ft
került teljesítésre, mely 1,4%-kal 142 E Ft-tal magasabb mint az előző év
azonos időszakának teljesítése.
A túlfinanszírozottság az időarányos
tervezetthez képest 4 808 E Ft, mely nagy valószínűséggel az év végéig
kompenzálódni fog, a tervezett előriányzat szintjére.
• Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 1 337 E Ft összeggel
haladja meg az időarányos tervezetett. Ezen jogcímen keletkezett
túlfinanszírozás az előző szolgáltató (E-ON) által kiszámlázott végelszámoló
számlák tételeiben mutat kiugróan magas összegeket. Intézményünk a GET
Energy-vel megkötött szerződés alapján a számlákát átadta ellenőrzésre, a
beszámolónk készítésének a napjáig nem kaptunk visszajelzést az ellenőrzés
eredményéről.
• további 1 536 E Ft a dologi kiadások fenti jogcímeiben keletkezett
többletkiadásokhoz tartozó ÁFA, mely ezen összeggel meghaladja az
időarányos tervezett előirányzatot.
A dologi kiadások egyéb jogcímek esetében az időarányos tervezettnek, és egyedi teljesítési
módoknak megfelelően alakultak.
Összességében, az előző évek tapasztalatait is figyelembe véve elmondható, hogy a gázenergia
szolgáltatás díjának igen magas túlfinanszírozottsága a 2012. évi tervezett előirányzatot nagy

valószínűséggel nem fogja meghaladni. A tervezett jogcímeknél, amennyiben váratlan kiadások nem
következnek be, úgy takarékos és gazdaságos gazdálkodást megkövetelve tartani tudjuk a tervezett
előirányzatokat az év végéig.

3.

Fejlesztés
Intézményünk 2012. évben nem tervezett fejlesztés, felújítást.

III.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2012. 1-4 hónapban a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finaszírozás kereteit, amely nagyrészt a dologi kiadások fent részletezett tételeiből tevődik össze.
Az 1 – 4 hóban kifizetett gázszolgáltatási számlák a szezonális jellegnek köszönhetően, évről – évre
túlfinanszírozást eredményez intézményünknél ezen időszakra. Gazdálkodásunkat igen feszített
költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nincsenek olyan
jogcímek, melyek konpenzálni tudnák ezen magas össszegű kifizetéseket. Így ha az időarányos
előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk túlfinanszírozás mutatkozik.
2012. évben az előző évekhez hasonlóan, nagy hangsúlyt fektetünk a kintlévőségeink folyamatos
behajtására.
Az ellátotti létszám alakulása a vizsgált időszakban a tervezett létszám szerint alakult, mind a
szakosított – idős otthoni – ellátás, mind a nappali ellátást területén.
Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a túlfinanszírozás az év végéig megszűnjön, és
a módosított előirányzatok szerint teljesítse kiadásait és bevételeit.

Gyomaendrőd, 2012. május 21.

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

6. melléklet
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

AZ INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA A 2012.01.01-TŐL 2012.04.30-IG
TERJEDŐ IDŐSZAKBAN

1. Bevételek alakulása
adatok: eFt.
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
OEP-től átvett működési célú pénzeszköz
131.669
131.669
45.558
TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás
0
0
-1.086
Munkaügyi Központtól átvett működési
348
348
261
célú pénzeszköz
Intézményi saját bevételek
4.140
4.140
2.907
Önkormányzati működési támogatás
2.000
2.000
0
Bevételek összesen
138.157
138.157
47.640
Bevételi kategória

OEP-től átvett működési célú pénzeszköz:
A járóbeteg szakellátás tényleges bevétele meghaladja az időarányos tervet, melynek oka a következő:
A 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. ( VII.15. ) Kormányrendelet
módosításáról megjelent rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltató tárgyhónapra jelentett és
elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye meghaladja az adott hónapra előírt teljesítmény
volumen korlát mértékét, a többletteljesítményt az OEP
a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el.

TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás:
A TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe
movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű
felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget című projekt lezárásra került.
A záró elszámolást az év elején készítettük el, melyben elszámoltunk az előleggel.

Munkaügyi Központtól átvett működési célú pénzeszköz:
A Békés Megyei Kormányhivatal - Munkaügyi Központ, Gyomaendrődi Kirendeltség
bértámogatásából a beszámoló készítéséig 261 eFt. bevételünk realizálódott.
2011. június 1. napjától két fő (4-4 órában foglalkoztatott takarítónő a védőnői szolgálat telephelyein),
és 2011. június 6. napjától egy fő (6 órában foglalkoztatott udvaros-karbantartó) a regionális

munkaügyi központ által kiközvetített, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása kapcsán
felmerült támogatás 50 %-os mértékű.
Intézményi saját bevételek:
Eredeti előirányzatként 4.140 eFt-ot terveztünk, mely az időarányos bevételt meghaladja.
2012. április hónapban 871.122 Ft. áramdíj visszatérítést kapott intézetünk, melyet a különféle egyéb
bevételek között számoltunk el, mivel 2011. évre szóló visszatérítés volt.
Önkormányzati működési támogatás:
A költségvetés készítése során a Képviselő Testület 2.000 eFt-ot hagyott jóvá működési költségvetési
támogatásként, melyből 2012.04.30-ig lehívás nem történt.

2. Kiadások alakulása

Kiadási kategória

Eredeti
előirányzat
Személyi juttatások
62.283
Munkaadókat terhelő járulékok 15.729
Dologi kiadások
60.145
Kiadások összesen
138.157

Módosított
előirányzat
62.283
15.729
60.145
138.157

adatok eFt.
Teljesítés
19.392
5.170
18.966
43.528

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:
A kiadási kategória megfelel az időarányos tervnek.
Dologi kiadások:
A dologi kiadások teljesítése 2012. április 30. napjával 32 %-on áll, mely megfelel az időarányos
előirányzatnak.

3. Foglalkoztatottak alakulása
Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő.
2012.04.30-ig az intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 30 fő.
2012. március 19-től az egyik kolléganőnk terhes gyermekágyi segély illetve gyermekgondozási díj
igénybevételének idejére, betegelőjegyzési munkatársként felvételre került Lengyel Tibor.
2012.04.10-től Varga Viktória védőnő dolgozik a gyomai városrészen működő egyik védőnői
körzetben.

4. Fejlesztési kiadások
Az év első négy hónapjában fejlesztési kiadással nem rendelkezünk.

5. Összegzés
Egészségügyi koncepciónk stratégiai tervében részletesen elemeztük, hogy miért oly nehéz az
átalakítás évében az egészségügyi feladatok ellátásának tervezése. A kockázati tényezők helyes
felmérése, elemzése és a kockázatkezelés munkánk szerves részévé vált. Óvatosságunk (
fejlesztési kiadásunk nincs ) természetesen a jelenlegi gazdasági helyzetnek megfelelő
takarékosság. Napról-napra aktualizálnunk kell elképzeléseinket; hiszünk abban, hogy a gazdasági
fejlődés motorja az „egészségpiac” és városunk fejlődéséhez jelentősen hozzájárulhatunk. A
Városi Egészségügyi Intézmény jól működő és innovatív – a környezeti kihívásokra rugalmasan
reagálni képes – rendszer, ahol a működést az önkormányzat biztosítja, mint tulajdonos.

Gyomaendrőd, 2012. május 31.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 2013. évi
változásokról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatok életében a 2013-as év jelentős változásokat fog hozni, mind az ellátandó feladatok tekintetében,
mind a finanszírozás módjában. Ezen előterjesztésben megpróbáltuk összefoglalni - egyelőre számok nélkül –
azokat az információkat, jogszabályokat és korlátokat melyek az önkormányzat számára ismertek és amelyeket
mindenképpen figyelembe kell vennünk és be kell tartanunk a következő évek gazdálkodása során.
Az előzetes információk alapján a jegyzők egyes feladatait a járások, az oktatási és egészségügyi intézményeket az
állam veszi át. Mindehhez kapcsolódóan a legnagyobb bizonytalanságot az jelenti, hogy nem ismert, milyen
bevételek maradnak jövő évtől az önkormányzatoknál.
A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat értelmében az SZJA helyben maradó része és a jövedelemkülönbség
mérséklésére fordított forrás beépül a települési önkormányzatok általános működésének támogatásába.
Ez az általános jellegű támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított
átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a településkategóriánkénti 1 főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.
Az elvárt bevétel az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a és az elvárt helyi adó összege.
Az elvárt helyi adó nem más, mint a 2011. évi iparűzési adóból a maximális adókulcs felével, azaz 1%-kal számított
összeget és a további helyi adókból számított 2011. évi bevétel felét jelenti.
A településkategóriánkénti átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított
önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele.
A törvényjavaslatban már olvasni lehet, hogy jövőre a gépjárműadó bevétel 40%-a marad a településen, ugyanakkor
a helyi adók – így az iparűzési adó is – teljes mértékben az önkormányzatok saját bevétele marad.
A Kormány úgy tervezi, hogy az alap normatívákon felül a helyben maradó SZJA fele és az önkormányzati
gépjárműadó 40%-a megy az oktatás finanszírozására. Egyes vélemények szerint félő, hogy ezek a bevételek nem
lesznek elegendőek ahhoz, hogy az állam az iskolákat működtetni tudja és a kötelező feladatok esetében is igénybe
kell venniük saját forrásaikat a helyi önkormányzatoknak.
Az állam részéről az oktatás átvétele csak az oktatási feladatok átvételét fogja jelenteni. Az állam végzi majd a
tanügy-igazgatási feladatokat, a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők bérgazdálkodását,
gyakorolja az intézményvezetők feletti munkáltatói jogokat.
A Kormány döntése értelmében az intézmények üzemeltetése, az iskolaépületek tulajdonjoga és ezzel
működtetésének kötelezettsége a települési önkormányzatoknál marad. A Nemzetgazdasági Minisztérium
számításokat végez arra vonatkozóan, hogy mekkora terhet róna az intézmény üzemeltetés az önkormányzatokra.
Felmerül kérdésként, hogy honnan szerezhetnek a települések erre a feladatra forrást? A központi költségvetésből
lehet igényelni a feladat ellátásához a szükséges forrást vagy az önkormányzatnak saját bevételeiből kell
kigazdálkodnia?
A 2013. januárjától alkalmazandó új finanszírozási rendszer legfőbb újdonsága, hogy normatív helyett
feladatalapúvá válik, a forrásokhoz feladatarányosan lehet majd hozzájutni. A kormányzati támogatás éves szinten
kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira lesz fordítható, eltérő finanszírozás esetén a támogatás
összegét kamatokkal terhelve kell majd visszafizetniük az érintett településeknek.
Megszűnnek a szabad felhasználású források, így az önkormányzatok önként vállalt feladatokat csak a saját
bevételeik (pl. az általuk kivetett adók) terhére teljesíthetnek. Felmerült annak a lehetősége is, hogy az önként vállalt,
az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására központi támogatás adható.
Az államadósság csökkentése érdekében születtek a 2012. január 1-től alkalmazandó kötelezettségvállalás új
szabályai is.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. §-a értelmében az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
A törvény meghatároz olyan ügyleteket is, melyekhez nem szükséges a Kormány hozzájárulása, ezek az alábbiak:
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A magyar költségvetést érintő, uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a
támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló kötelezettségvállalásra
Adósságrendezési eljárás során igénybe vett reorganizációs hitelre
Likvid hitelre vonatkozó, valamint
A Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetén a 100 millió Ft-ot, egyéb önkormányzat esetében a
10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletre.
A fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén
járul hozzá:
Az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,
az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához
szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése
biztosított és
amennyiben teljesül a fizetési kötelezettséget a saját bevétel 50%-ához igazító rendelkezés.
Valamennyi ügyletre igaz, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő adott évi összes
fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg a 353/2011. (XII. 30.)
Kormányrendelet szerint meghatározott éves saját bevételeinek 50%-át.
Új fejlesztés esetén:
Az önkormányzat - uniós kötelezettségből eredő fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot
keletkeztető ügyletéhez tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az adott évi saját
bevételeinek 50%-át.
Mi minősül az önkormányzat saját bevételének a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében?
Helyi adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat a
költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 15-ig köteles adatot
szolgáltatni a kincstár illetékes területi szervének.
Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásakor az alábbiak szerint határozta meg a város
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a költségvetési évet követő
három évre vonatkozóan:
Megnevezés
Kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó törlesztés
Adósságot keletkeztető
kötelezettségek össz.
Saját bevételek

2012.
210.497

2013.
210.513

Adatok: E Ft-ban
2014.
2015.
210.496
210.496

210.497

210.513

210.496

210.496

361.169

360.000

360.000

360.000

Az Önkormányzat által 2008. évben kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kötelezettség 2018-ban fog megszűnni.
Addig minden évben a törlesztés és a kamatfizetés 210-215 millió Ft közötti fizetési kötelezettséget jelent az
Önkormányzat részére. Ugyanakkor a saját bevételünk 50%-a 2012. évben és azt követően várhatóan 180 millió Ft
körül fog alakulni.
A problémát az jelenti, hogy ez a várhatóan csökkenő saját bevétel kellene, hogy finanszírozza az elkövetkezendő
években a kötvényhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeken túl az összes önként vállalt önkormányzati feladatot és
nem elképzelhetetlen, hogy a kötelező feladatok bizonyos körét is (pl. amennyiben a Kormány nem biztosít forrást az
oktatási épületek fenntartásához).
A Képviselő-testületnek mindenképpen célszerű lenne a jövő évtől az adósságszolgálatra egy kockázati
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tartalékalapot képezni. Az augusztusi testületi ülésre igyekszünk számokkal is alátámasztani a költségvetési
törvényjavaslatban megfogalmazott változtatásokat, melynek tükrében a Képviselő-testület meghatározhatja
elképzeléseit, céljait, a következő évben ellátandó kötelező és önként vállalt feladatait, a meglévő kötelezettségeink
teljesítésének forrásait.

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

A Bizottság javasolja a tájékoztató
elfogadását.

Döntési javaslat
"Kitekintés a 2013. évi változásokra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó 2013. évi
változásokról készített tájékoztató anyagot.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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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
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gyermekeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását az alábbi pont
módosításával, mely - intézményvezetők tájékoztatása alapján - a nyári
napközibe jelentkező létszáma csökkenés következménye:
2. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda valamint a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola a nyári szünet idejére közös szervezésben
meghirdetett napközis szolgáltatását nem szervezi meg, mert nem volt rá
megfelelő létszámban igény.

Döntési javaslat
"Az általános iskolák napközis szolgáltatásának megszervezése, valamint az óvodák nyári nyitva tartásának
tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület 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 nem szervezi meg, mert nem volt rá megfelelő
létszámban igény.
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
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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:
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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.

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
20

Számított
csop.
létszám
25

Maci
21
13
8
1
1
Nyuszi
21
16
3
2
1
1
Süni
21
19
1
1
3
2
Összesen
84
68
12
4
7
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
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó

2
2
6

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
21

23
23
26
97

Számított
csop.
létszám
27
30
57

Számított
csop.
létszám
26

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
Mókus
19
19
2
Összesen
57
57
4
2
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
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 →

Számított
csop.
létszám
21
21
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.
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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:
Csárdaszállás/
fő
Összesen:

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

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

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
23

Átlaglétszám

25

28,5

19,5

Csoport
száma
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

4. c
4. évfolyam
Alsó tagozat
5. a
5. b
5. évfolyam
6. a
6. b
6. évfolyam
7. a
7. b
7. évfolyam
8. a
8. b
8. évfolyam
Felső tagozat
Iskola összesen

24
54+1
172+3
23
26
49
14+1
25
39+1
19
28
47
28
30
58
194+1
366+3

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

1
6
13
2
2
4
2
0
2
3
0
3
4
2
6
15
28

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

32
70+1
216+3
32
34
66
19+1
29
48+1
28
30
58
33
34
67
242+1
456+3

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)

7
10
31
7
6
13
3
4
7
6
2
8
1
2
3
31
62

23,3
24
33

24

29

33,5
30,25
26,8

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
24

1
3
9
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
8
17

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

Csoport
száma

1. cs
2. cs
Összesen

9+2óvodás
9
20

számító
3
5
8

számító
4
0
4

18
14
32

1
1
2

Csárdaszállás

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
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
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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.
3.b
26
1
1
2
3.c
24
1*
2
2
Összesen
76
3
4
8
4.a
23
1
3
4.
4.b
21
1
1
2
4.c
22
2
4
Összesen
66
4
8
2
1-4. évfolyam
összesen
269
9
29
20

5-8.
Évfolyam
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

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám
24
22
25
71
25
26
24
75
28
28
28
84
27
23
28
78

Max.
létszám
%-ka
92%
85%
96%
96%
100%
92%
107%
107%
107%
104%
88%
107%

308

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

-

Napközis tanulók létszámának alakulása
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97%
100%
93%
97%
97%
83%
83%
83%

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

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
-

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

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

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

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
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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
13/A
Összesen:

Fő
21
25
23
25
26
37
28
30
22
19
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)
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Képzőművészet
157
Színművészet
52
Táncművészet
92
ebből-néptánc
Csoportos oktatás 332
összesen:
Mindösszesen:
429

92

várható tanulólétszám összesen:
várhatóan normatívára jogosult:
várható csoportszám összesen:

2
4
11
17

11

17

15
15

2011/2012 tanév
472 fő
450 fő
35 csoport

81

155
48
81

14
13
15

11
4
6

300

13

24

397

33

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.
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.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását az iskolák tekintetében.
Valamint az Intézményi Társulás ülésére az óvodai feladatellátást érintő
csoport szám, csoprtlétszám engedélyeztetésnél kerüljön kidolgozásra a
pénzügyi bizottság javaslata alapján a délutáni csoportösszevonást tartalmazó
alternatíva és a három alternatíva alapján az alábbiak szerint javasolja a
tárgyalást a témában:
A) alternatíva:
Százszorszép Óvoda 4 csoport és a hozzá tartozó alakalmazotti létszám és
Margaréta Óvoda 2 csoport és a hozzátartozó alkalmazotti létszám.
B) alternatíva:
Százszorszép Óvoda 4 csoport és a hozzá tartozó alakalmazotti létszám.
Margaréta Óvoda 3 csoport és a hozzátartozó alkalmazotti létszám, a délutáni
csoprt összevonással
C) alternatíva: Százszorszép Óvoda 4 csoport és a hozzá tartozó alakalmazotti
létszám és Margaréta Óvoda 3 csoport és a hozzátartozó alkalmazotti létszám.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és

A Bizottság a döntési javaslat szerinti elfogadást javasolja a Képviselőtestületnek .
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Közbeszerzési Bizottság

Valamint az Intézményi Társulás ülésére az óvodai feladatellátást érintő
csoport szám, csoprtlétszám engedélyeztetésnél kerüljön kidolgozásra a
délutáni csoport összevonást tartalmazó alternatíva.

Döntési javaslat
"Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben indítandó tanulócsoportok és
létszámok jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület 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) c) pontja alapján hozta meg döntését.
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

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
6-7-8.
Évfolyam
14. csoport

22

5

BTM-es
tanuló

HHH
tanuló

1
1
2
4

4
2
2
-

4

8

Osztálylétszám
figyelembe
vehető össz.
létszám
27
27
28
27

31

104%

Max.
létszám
%-ka
103%
103%
107%
103%

103%

* Az sni tanuló autista, 3 főként vehető számításba.
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
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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
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.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Városi Alapfokú Művészetoktatási
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: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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
32

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.

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

A Bizottság javasolja a döntsési javaslat elfogadást azzal a
kiegészítéssel, hogy a könyvtári szolgáltatás ellátásra vonatkozóan
szakmai koncepció kerüljön kidolgozásra a Képviselő- testület augusztusi
ülésére.

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárának zárva tartási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. 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
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Hétfő - Péntek
Szombat

2012. szeptember 1- től
6 óra nyitva tartás
10,00- 12,00 és 13,00-17,00
-

2012. szeptember 1- től
3,5 óra nyitva tartás
13,00-16,30
-

A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tartanak.
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.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a könyvtári szolgáltatás ellátásra vonatkozóan szakmai koncepciót terjesszen
be a Képviselő- testület augusztusi ülésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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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

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 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.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
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

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság 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
A Képviselő-testület 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
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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: 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

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a 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
A Képviselő-testület 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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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

TÁMOP-6.1.2./11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási
Központ fejlesztése érdekében
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője Mraucsik Lajosné az alábbi kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez:
„A TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek”
című pályázati programban lehetőség nyílna az intézmény munkahelyi közösségeiben az egészséget szolgáló
egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzésére. Lehetőség nyílna továbbá az
egészségfejlesztést szolgáló színtereken szervezett programok elterjesztésére, mely által dolgozóink életminősége
javulhatna.
A pályázat a helyi színtereken folyó egészségfejlesztési/prevenciós programokat célozza a színtér típusa szerinti
megközelítéssel.
Színtér
Olyan „hely”, ahol az egyén otthon van, ahol a probléma is „otthon van”, és ahova, az előzőekből adódóan a
beavatkozást is el kell juttatni. Az egészségfejlesztésben alkalmazott színtér megközelítés a mindennapi élet
szintereinek tekint szűkebb értelemben minden önkéntes közösségi (informális csoportos) rendszeres aktivitást.
Tágabban, azon formális csoportokat is ide sorolja, ahol mód van az informális kapcsolatok erősítésére, mellyel a
közösségi támogatottságot és így az egészséget is lehet fejleszteni (pl.: oktatási intézmények,
munkahelyek,speciális célcsoportot ellátó intézmények, kistelepülések, település részek, lakótömbök, stb.)
Az „A” komponens keretében munkahelyi színtéren megvalósuló programokra Önkormányzatok és intézményei is
pályázhatnak. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású az elnyerhető összeg minimum 1.000.000,- Ft maximum
10.000.000,-Ft.
A pályázat célcsoportja a Magyarországon élő lakosság ezen belül a munkavállalók és munkáltatók, mint a
munkahelyi közösség részei. A pályázat a helyi színtereken folyó egészségfejlesztés/prevenciós programokat
célozza színtér megközelítés szerint, esetünkben ez a munkahelyi színtér lenne. A program lényege, hogy a helyi
problémákra helyben szülessenek válaszok, tehát a szükségletek, igények határozzák meg, hogy az
egészségfejlesztés mely elemeibe kapcsolódhat be az adott színtér.
A pályázati felhívás C.1. A, pontjában felsorolt Önállóan támogatható tevékenységek:
1) Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása;
2) Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó
programok megvalósítása;
3) Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása;
4) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása,
és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek
között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését;
5) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt
helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő
programok;
6) Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása;
7) A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása;
8) A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása;
9) Elsősegély nyújtási és baleset-megelőzési programok megvalósítása.
Az előzőekben felsorolt munkahelyi színtéren megvalósítható programok közül intézményünkben a 3.- 4. pontban
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sorolt:
·
stresszkezelő, lelki egészségmegőrzésre irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítását, valamint
·
az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás, testmozgás egyensúlya) megtartása és/vagy
visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítását, melyek eredményesen befolyásolják többek között
a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só-és energia bevitel csökkentését szeretnénk megvalósítani a pályázat
által.
A lelki egészség fejlesztésére irányuló programok több alkalmas csoportos tréningek, klubfoglalkozások keretében
valósulnának meg, melyet állapot felmérő szűrésekkel kötnénk össze.
Az egészséges táplálkozáshoz és testmozgáshoz kapcsolódó programokat, bio élelmiszerek felhasználásával és új,
eddig kevésbé ismert és alkalmazott ételkészítési technikák bemutatásával, valamint sportos rendezvények
szervezésével szeretnénk megvalósítani.
A pályázat 2012. július 23-tól 2012. szeptember 14-ig nyújtható be.
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
A kedvezményezettek a Támogatói Okirat megkötésekor, vagy azt követően a megítélt támogatási összeg 25%ának megfelelő összegig - a program elindításához és likviditásának biztosításához – előleget igényelhetnek.
A kiválasztott projekt elemek megvalósítására 10.000.000,- Ft összegű támogatásra szeretnénk a pályázatot
benyújtani, melyre a támogatási intenzitás 100 %-os.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka 2012. november 1. - 2013. október 31.
A projekt megvalósításával kapcsolatosan felmerülő költségek a 2013. évi költségvetési évet terhelnék, melyből 25%
előlegként a támogatási okirat aláírásával egyidejűleg megigényelhető.
Ezen túlmenően a program elemek megvalósításához kapcsolódó költségek kifizetését követően, időközi kifizetési
kérelmek nyújthatók be. Tekintettel arra, hogy a programelemek előtervezettek, így a megvalósítási időszakon belül
a stresszkezelő, lelki egészségmegőrzésre irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítását – mely a
költségek nagyobb részét teszik ki – 2013. augusztus 31-ig megvalósítanánk és ezt követően időközi kifizetési
kérelmet nyújtanánk be, annak érdekében, hogy a költségek a 2013. évi költségvetési évben megtérüljenek az
önkormányzat részére.
A projekt az alábbi költségelemből épül fel:
1.
Projekt menedzsment (max. az összköltség 12%-a)
2.
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (stresszkezelő, lelki egészségmegőrzésre irányuló
egészségfejlesztési programok megvalósítását, valamint az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly
(táplálkozás, testmozgás egyensúlya) megtartása és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok,
egészségterv elkészítése)
3.
Célcsoport számára biztosított támogatások (programok megvalósításához kapcsolódó költségek)
4.
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (szakértői díjak)
5.
Egyéb szolgáltatások (kötelező nyilvánossági elemek biztosítás, közbeszerzés)
6.
Eszközbeszerzés (a projekt elemek megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, pályázatban szereplő
lista alapján)
7.
Általános költségek
A pályázat által megvalósíthat program szükségessége:
A humán szakmákban dolgozók munkaeszközként használják saját személyiségüket, ezért rendkívüli figyelmet kell
fordítanunk a dolgozók lelki egészségének fenntartására, adott esetben annak helyreállítására. A pályán eltöltött idő
növekedésével, - szinte egyenes arányban - észlelhető a személyiség elfáradása, ezért annak karbantartása
elengedhetetlen.
Fontos továbbá, hogy a dolgozók a lehetőségeiken belül egészséges életmódot éljenek, egészségesen
táplálkozzanak és a mindennapi munkafeladataikon túl olyan aktív pihenésben vagy rekreációs tevékenységben is
részt vegyenek, ami által mind fizikálisan, mind mentálisan képesek megújulni.
Az idősekkel való foglalkozás, a róluk való gondoskodás során gyakran találkozunk a gyógyíthatatlan betegségek, a
haldoklás, a gyász élményével.
A dolgozók és az ellátottak között minden esetben kialakul a kötődésnek valamilyen formája, ezért ez fokozott terhet
ró a személyiség lelki egyensúlyának megtartására.
A dolgozók személyiségét karbantartó és fejlesztő képzésekre, továbbképzésekre való eljuttatása, a finanszírozás
csökkenése által egyre kevesebb a lehetőségünk van.
A pályázat keretében lehetőségünk nyílna a fokozottan veszélyeztetett munkavállalóink önismeretét fejleszteni, a
stressz kezeléséhez szükséges megküzdési technikákat fejleszteni, illetve az egészséges táplálkozásra, valamint a
rendszeres testmozgásra való igény megjelenését és mindezek eredményeként egy egészségesebb életmód
kialakulását elősegíteni.
Tekintettel arra, hogy az intézmény intézményi társulás keretében látja el feladatát, az intézményi társulás
fenntartója – Gyomaendrőd Város, mint gesztorönkormányzat - nyújthatja be a pályázatot. A pályázat megírását és a
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projekt megvalósítását biztosító projekt menedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztens,
szakmai vezető) felállítását intézményünk biztosítani tudja.
Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy amennyiben lehetőség van rá szíveskedjen a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek” című pályázati programra kiírt
pályázat benyújtását támogatni.
Nyertes pályázat esetén a Térségi Szociális Gondozási Központban dolgozóknak lehetőségük nyílna fizikai, és lelki
egészségük megőrzését szolgáló programokban való részvételre.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó cselekvések megismerésére azok elsajátítására, és mindennek
eredményeként dolgozóink életminősége javulhatna.”
Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

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

Döntési javaslat
"TÁMOP-6.1.2./11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztése érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek” című pályázati programra a Térségi
Szociális Gondozási Központ fejlesztése érdekében.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. május 25-én kelt levelében (az előterjesztés mellékletét képezi) kérte
Gyomaendrőd Város Polgármesterének és Képviselő-testületének intézkedését az alábbi tárgyban.
Az intézmény 2009. év vége óta végez ebédszolgáltatást a Csemetekert Nonprofit Kft. által működtetett óvoda
részére. A szolgáltatás ellenértékének határidőben történő teljesítése 2011. év óta problémát jelent a Kft. számára.
Mivel a szolgáltatást igénybe vevő többszöri felszólítás ellenére sem egyenlítette ki a Térségi Szociális Gondozási
Központ felé fennálló tartozását, így az intézmény 2012-ben Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd közreműködésével
végrehajtási eljárást kezdeményezett 901.536 Ft összegű tartozásra (2011. szeptember, november, december és a
2012. január havi számlák).
A Kft. vezetőjét az intézmény tájékoztatta a végrehajtási eljárás megindításáról, aki jelezte, hogy az intézmény felé
fennálló tartozását még részletekben sem tudja rendezni.
2012. évben a Térségi Szociális Gondozási Központ a kiegyenlítetlen számlák ellenére sem szűntette meg a
szolgáltatást, így a Kft-vel szembeni követelése tovább növekedett.
2012. május végéig a Csemetekert Nonprofit Kft. tartozása a TSZGK felé bruttó 1.647.732 Ft.
Az Intézmény a Képviselő-testület intézkedését kéri annak érdekében, hogy a Csemetekert Kft. tartozása az
intézmény részére mielőbb megtérüljön.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Csemetekert Kft. részére az óvodai feladatellátáshoz havi 400.425 Ft (57
fő*7.025 Ft/fő) önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít. A Kft. részére az önkormányzat felé fennálló kölcsön
összegével (havi 100.000 Ft) és a bérleti díjjal (havi 41.550 Ft) csökkentett összeg kerül havonta kiutalásra. Június
elején az önkormányzat a fennálló tartozásra való tekintettel már nem utalta a 258.875 Ft (ez az összeg a május
havi elszámolás támogatását és a június havi támogatási előleget jelenti csökkentve az önkormányzat követeléseivel
-141.550 Ft -) összegű támogatást az óvoda részére, illetve mivel a Csemetekert Nonprofit Kft. az óvodát 2012.
június 30-áig üzemelteti a július elején esedékes június havi elszámolás 58.660 Ft összeg is visszatartásra kerül.
Az Óvoda tartozása még ezt követően is meghaladja az 1.330.000 Ft-ot, mely intézményi követelést az
Önkormányzat és a Csemetekert Nonprofit Kft. közti elszámolás alkalmával tudná esetlegesen a Képviselő-testület
figyelembe venni, illetve amennyiben lesz a Kft-nek követelése az önkormányzattal szemben, érvényesíteni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot
jóváhagyni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság
Döntési javaslat
"Térítési díj hátralék Csemetekert Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csemetekert Nonprofit Kft. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata közti
óvodai feladat átadás-átvételhez kapcsolódó elszámolás alkalmával vegye figyelembe és érvényesítse (amilyen
mértékben lehetséges) a Térségi Szociális Gondozási Központ Csemetekert Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló
térítési díj követelését.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése
Várfi András polgármester
Tóthné Gál Julianna, Tóthné Rojik Edit
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2012. (III. 29.) számú határozatával azt a döntést
hozta, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése kikerül a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium feladat ellátási köréből és annak üzemeltetését nonprofit társaság által valósítja meg.
A Képviselő-testület a 203/2012. (IV. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy az oktatási intézmény alapító
okiratából törlésre kerül 2012. augusztus 31 napjával, a sportlétesítmény üzemeltetése.
A Varga Lajos Sportcsarnok jelenlegi kihasználtsága az alábbi:
Szorgalmi időben
- délelőttönként az oktatási intézmények testnevelési óráit tartják 8-16 órái,
- délutánonként az iskolák sportszervezetei illetve az egyéb sportszervezetek foglalkozásait tartják16-22 óráig..
Szorgalmi időszakon kívül és hétvégeken az egyéb sportszervezetek vehetik igénybe a létesítményt.
A 720/2011. (XII. 22. )Kt. számú határozat alapján, a sportcsarnok 2012 évben is a 2011. évre jóváhagyott bérleti
díjakat alkalmazza.
A sportlétesítmény, az alábbi díjtételekkel illetve önkormányzati támogatásokkal üzemel:
Testnevelési és diáksport órák
Tömegsport órák
Általános óradíj

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

2012.
2.290 Ft/óra
3.050 Ft/óra
3.810 Ft/óra

A Gimnázium tájékoztatása alapján a Sportcsarnok üzemeltetését 2011. évben 58,5%-os (5.840 E Ft)
önkormányzati támogatás és 41.5 %-os bevétel (4.140 E Ft) mellett tudta megvalósítani. Az önkormányzati
támogatás tartalmazza a testnevelési és diáksport órák megtartásának óradíjait 8-16 óráig, valamint a csarnok
fenntartási (alkalmazotti létszám, közműdíjak) költségeinek egy részét. A bevételi részt alkotja az többi igénybevevő
(részben rendszeres tömegsport órák, részben alkalmi programok) óradíja.
A sportlétesítmény üzemeltetése 2012. szeptember 1-től az előző év kalkulált költségvetése alapján tud tovább
működni. Változás 2013. január 1-től várható, amennyiben az állam által átvett oktatási intézmények továbbra is
igénybe veszik a csarnokot (ez bevételt jelenthet), vagy nem veszik igénybe (ez esetben nő a kihasználatlanság és
növekedhet a fenntartási költség).
A sportcsarnok megfelelő színvonalon történő üzemeltetéséhez szükséges egy a sport területén jártas illetve
felsőfokú végzettségű szakember, sportmenedzser, aki fel tuja vállalni az intézmény szakmai működésének
megszervezését, irányítását. Valamint szükséges a megfelelő létszámú technikai személyzet.
Az előzetes bizottsági üléseken elhangzottak alapján a Zöldpark Kft. és a Liget Fürdő Kft. általi üzemeltetési
lehetőségek merültek fel.
Mind két esetben a Kft. ügyvezetője gyakorolja a sportcsarnok vezetője felett a munkáltatói jogokat, ezért az Ő
feladatkörébe tartozik az álláshely meghirdetése és a kiválasztott személy alkalmazása.
A Zöldpark Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, így a jelenleg elfogadott bérleti
díjak összegét a továbbiakban is tudja alkalmazni.
A sportcsarnok bérleti díj bevételei - a Liget Fürdő Kft által történő működtetése esetén - ÁFA köteles tevékenységi
körbe tartoznak, mivel a Liget Fürdő Kft. az ÁFA törvény 88. §-a alapján a bérbeadási tevékenységnél az adóköteles
szolgáltatásnyújtást választotta. Így a jelenleg megállapított bérleti díjak összege a 27 % ÁFA tartalommal növekedni
fog.
Amennyiben a Sportcsarnok üzemeltetése a Liget Fürdő Kft. feladata lesz, úgy nagy valószínűséggel ezen feladat
46

ellátása a Fürdő által alkalmazott visszaigénylési arányszámra negatívan hat (magasabb önkormányzati támogatás
a realizálódó bérleti díj összegénél), feltételezve az elkövetkezendő évben is a 2011. évben realizálódott bérleti díj
bevétel (4.140 E Ft) és a szükséges önkormányzati támogatás összegét (5.840 E Ft).
A Liget Fürdő Kft. a 2011. december 31. én alkalmazott visszaigénylési arányszáma 42,46 % volt.
Az arányszám meghatározásának módja: áfás bevételek alapja/ áfás és nem áfás bevételek alapja.
2011-ben a fürdőnél a következők szerint került meghatározásra az arányszám:
65.223.502 Ft/ (65.223.502+88.392.412) Ft= 42,46 %
Amennyiben a sportcsarnok bevételeit és a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati támogatás összegét is
figyelembe vesszük a fürdő visszaigénylési arányszámának meghatározásánál, akkor az arányszám az alábbiak
szerint alakul:
(65.223.502 Ft+4.140.000 Ft)/ (65.223.502+88.392.412 Ft+4.140.000 Ft+5.840.000 Ft)= 69.363.502 Ft/163.595.914
Ft= 42,39 %
Liget Fürdő Kft.
Liget Fürdő Kft. és Sportcsarnok

42,46 %
42,39 %

A fentiek alapján mind két esetben a Kft. költségvetését módosítani kell, a csarnok üzemeltetési költségének
beépítésével.

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

A Bizottság az A) alternatíva elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek, mely az alábbi:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
Zöldpark Nonprofit Kft.-t a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével
2012. szeptember 1 napjától kezdődően.

Döntési javaslat
"A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A) alternatíva:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Zöldpark Nonprofit Kft.-t a Varga Lajos
Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától kezdődően.
B) alternatíva:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Liget Fürdő Kft.-t a Varga Lajos
Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától kezdődően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 720/2011. (XII.22.) Kt. számú
határozatban meghatározott terembérleti díjak összege növekedjen a 27% ÁFA összegével.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep-program pályázat
Mile Erika, Pál Jánosné
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 354/2012.(VI.11.) Gye .Kt. határozatban meghatározott szempontok alapján a TÁMOP-5.3.6-11/1 "Komplex telepprogram” pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A határozatban megadott szempontok az alábbiak voltak:
A projektben résztvevő non-profit szervezet megnevezése
A projektmenedzsment tagjainak nevesítése
Egyeztetés összehívása a Munkaügyi Központ Kirendeltségével, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálattal
Előzetes projektköltségvetés bemutatása
Polgármester úr 2012 június 21-én csütörtökön délután személyes megbeszéléseket folytatott az alábbiakkal:
1, Tímárné Búza Ilona Kirendeltség vezető. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Segítséget tudnak nyújtani (a náluk regisztráltaknak), ha nyer a pályázat – együttműködési megállapodás
megkötése után.
álláslehetőségek felkutatásában,
gyakorlati tanácsadás álláskereséshez, önéletrajz készítés segítése,
közfoglalkoztatás tervezhetősége,
Kérdés volt a bértámogatás igénybevételének segítése azoknak a külső vállalkozóknak, akik a majdani képzésből
kikerült minimum 40 fő munkáltatói lesznek, minimum 3 hónapra. A Kirendeltség-vezető elmondta, hogy egy
személyre (náluk a személy van nyilvántartva és nem a képzés), csak egy uniós támogatás vehető igénybe, így
hazai forrást kell találni a további támogatásra, amit előre nem lehet jósolni.
A következő felmerülő kérdés az volt, hogy konkrét munkahely találás esetén a „betanító” képzés támogatására vane lehetőség? (pályázati útmutató)
Ilyen támogatás nincs. Van munkahely kipróbálási támogatás, de az nem egyéni, hanem csoportos támogatás, jelen
helyzetre nem alkalmazható.
2, - Szécsi Zsolt - Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Polgármester úr elmondta, hogy Dógi János, az őt segítő pályázatíró úr, és a Fő út 60 épülete, mint megvalósítási
helyszín nem szerepel a pályázatban A 2012. 06. 28.-i KT ülésre meghívta Szécsi Zsoltot.
Szécsi Zsolt azt nyilatkozta, hogy ilyen feltételek esetén támogatják a projektet, és részt vesznek a megvalósításban.
Konkrét segítséget, jelenlétet kértünk tőlük a projekt előkészítése és nyertes pályázat esetén megvalósítása során:
- Közösségi Beavatkozási Terv adatgyűjtését a szegregátumra vonatkozóan segítsék, mérjék fel.
Célcsoport elérését és programban maradását segítsék elő, személyes jelenlétük szükséges.
Egyéni fejlesztési terv készítésnél legyenek jelen, a szociális munkás munkájának segítése, elfogadtatásában
vállaljanak szerepet.
A Fő út 80 működtetését segítsék elő.
A Fő út 80-ba tervek szerint 20 millió Ft felújítás vizesblokk korszerűsítés, mosógép beállások, zuhanyozók, fűtés
korszerűsítés napenergia hasznosítással, épület energetikai felújítás, akadálymentesítés.
3, - Szigethy Géza és munkatársnője - TKKI Békéscsaba
A TKKI részéről a projekt előkészítést ők teljesen ingyen csinálják most és a jövőben sem kérnek érte pénzt.
A TKKI részére kérik biztosítani a pályázatban egy fő projekt asszisztens bérét a projekt alatt bruttó 200 000
Ft/hónap összeggel.
A TKKI az egyéni fejlesztési terv részeként az alap kompetencia mérés költségét kéri (28 000 Ft/fő + áfa 2 –szer.)
Felmerült képzéseket szeretné levezényelni, megtartani, valamint a szolgáltatási térképet készíti el.
Mivel a megbeszélésen konkrét költségkalkulációt nem tudott mondani, így Polgármester úr írásos árajánlatot kért
tőle 15-15-15-15 főre helyben megtartásra kerülő alábbi képzésekre:
-7-8 osztály felzárkóztató,
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- kőműves-festő-mázoló OKJ
- óvodai dajka, szociális segítő (főként nőknek)
- nehézgép kezelő és szerelő
Szigethy Géza javasolta az építési alapismeretek nevű 420 órás képzést, de végzettséget ez nem ad, csak egy
tanfolyam. Azért ezt javasolta, mert nagyon sok embernek nincs meg a 8 általános végzettsége, ami az okj-s
tanfolyamok alapkövetelménye. Mi kértük, hogy okj-s képzésre gondoljon, mert ez a tanfolyam nem segíti az
elhelyezkedést, így se, és vele se képzett a munkás, fizetési különbséget nem jelent és óraszámban túl hosszú.
A kalkulációhoz az Interneten megélhetési támogatás összegére 25 650 Ft-ot számoltak, így ezzel kalkuláltam. Úgy
gondolom, ennyi pénz nem motiválja a képzésben résztvevő családfőt, hogy maradjon a napi 8 órás képzésen, mert
ennyi pénzből nem tudja eltartani a családját.
Ezt a megbeszélésen Szigethy úr azzal egészítette ki, hogy napi 2000 Ft adható annak a képzésen résztvevőnek,
aki napi 8 órás képzésen vesz részt. Így több lesz a bevétel, mint a megélhetési támogatással.(44 000 Ft/hó) Ha
napi 8 óránál kevesebb a képzés, akkor arányaiban ez az összeg csökken.
Abban mindenki egyetértett, hogy helyi képzés kell, mert még ha az útiköltséget téríti is a pályázat, de a
lemorzsolódási esély nagy. (tél, eső, várakozás, idő veszteség, átszállások)
Ha a képzés Gyomán indul 15 fővel, és a képzőnek csak 12 főig éri meg kijárni, akkor kérdésként merül fel, hogy
lemorzsolódás esetén a többi ember hogyan tudja befejezni a képzést, (esetleg be kell kapcsolódniuk egy másik
képzésbe vidéken?)
4, Vaszkó Sándorné - Élet Másokért Közhasznú Egyesület
Együttműködési megállapodást kötnénk szakmai támogatásra, szupervízió, szervezési segítség,
esetmegbeszélésekre konzultációs lehetőség.
Vaszkó Sándorné elmondta, hogy nem kíván részt venni ebben a projektben. Elmondta, hogy szerinte a Kincs az
Életed Közhasznú Alapítvány – (Lehoczkiné Tímár Irén az elnöke), megfelelő lenne, javasolta, hogy vele vegyük fel
a kapcsolatot.
Lehoczkiné vállalta az együttműködést, azonban a partner civil szervezetnek fontos kritériuma az alapító okiratban
a megfelelő tevékenységek megléte: A következőkből legalább kettő úgy, hogy az egyik az aláhúzottból legyen:
szociális ellátás, foglalkoztatás, közösség-fejlesztés, oktatás, egészségügyi, képzési tevékenység. Továbbá a két
éves szakmai jártasság igazolása referenciákkal adott területen végzett munkájáról.
Az alapítvány Alapító Okirat szerinti célja az alábbi:
"A Gyomaendrődön fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása, a meglevő szociális intézmény
e témájú működésének játszási, foglalkoztatási feltételeinek javítása, és mindazon támogató szolgálatok
kialakításának segítése, amely a fogyatékos személyek ellátásának integrációját a meglevő szociális, családgyermekvédelmi hálózatba segíti, ezzel is elősegítve a közösségi programokban való részvétel lehetőségeit. Ennek
során az intézmény tárgyi feltételeinek bővítése, segítségnyújtás a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez
adódóan (látássérült, mozgássérült stb) egyes speciális részfeladatok megoldásának feltétel javításában. A
foglalkoztatásokhoz szükséges eszközök, játékok biztosításához való hozzájárulás, melyekkel átélik az alkotás
örömét, sikerélményhez jutnak, önbizalmuk erősödik.
A fogyatékosok egészséges életmódjának támogatása, különböző kulturális és sporttevékenységek, ismeretterjesztő
kirándulások, helyi rendezvények szervezése, és anyagi támogatása."
Megítélésünk szerint nem egyértelmű, hogy ezt elfogadják-e a kiírók, ezért az alapítvány alapító okiratában szereplő
célját megfelelőségi kérdésként feltettük a kiíró NFÜ honlapra. Válasz még nem érkezett.
Mivel a Fő út 80-ban kerül megvalósításra a szolgáltatópont, és a kiírás szerint a szolgáltatóház nem lehet a
szegregátum területén, de attól maximum 1 km távolságra, jól megközelíthető önkormányzati tulajdonú helyen kell
lennie, így a Fő út 2 (Térségi Humánsegítő Szolgálat) került szóba. Itt a legtöbb feltétel adott, fűtéskorszerűsítéssel
az épület alkalmas a Csillagház-Cserhaj feladatainak ellátására, (2 M Ft) azonban 1180 m-re van a szegregátumtól.
Ezt a minimális távolság túllépést is feltettük tisztázó kérdésként a honlapra. Válasz még nem érkezett.
Június 26-án 14 órára diktálta le telefonon Szigethy Géza (TKKI) a képzések költség összetételét, melyről egy
táblázatot készítettem, kiegészítve a keresetpótló juttatás összegével a képzések alatt.
Keresetpótló juttatás napi 6 órás képzés esetén 1500 Ft/nap x 22 nap= 33 000 Ft/hó
Képzés megnevezése Óraszám Minimális
Egy
Képzés
(óra)
csoportlétszám főre
költsége
(fő)
eső
Összesen (Ft)
képzési
költség
(Ft)
Felzárkóztató képzés 700
15
343
5 145 000
7-8 osztály
000
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Képzés Keresetpótló
Képzés +
napjai: juttatás 1500
keresetpótló
(nap/6 Ft/nap
összesen (Ft)
óra
*csoportlétszám
oktatás) (Ft)
117

2 632 500

7 777 500

megszerzésére*
Önkéntes segítő házi 510
gondozó Akkred szám:
PL-4956*
Mezőgazdasági
200
erőgép és munkagép
kezelő* OKJ
315211900103106
Földmunka rakodó és 126
szállító gépkezelő OKJ
31582060010
3104
Targonca vezető,
120
emelőgép kezelő OKJ
315820600103105 és
3101
Szobafestő OKJ
600
335820401003101
Kőműves OKJ
1218
315821510000000*
* összesen

15

267
750

4 016 250

85

1 912 500

5 928 750

12

160
800

1 929 600

34

612 000

2 541 600

15

160
350

2 405 250

21

472 500

2 877 750

12

170
274

2 043 288

10

180 000

2 223 288

16

378
900
658
140

6 062 400

100

2 400 000

8 462 400

10 530 240

203

4 872 000

15 402 240

10 029 000

31 650 090

16
58

21 621 090

Költségvetés tervezet két év megvalósítással kalkulálva:
Megnevezés:
Projekt előkészítés
Projekt menedzsment
Projekt asszisztens Br 200 000 Ft/hó (2 évre)
Egyéni Fejlesztési Terv kompetencia mérés 28 000 Ft/fő + áfa 152
fő kötelező felmérése 2 alkalommal
Felújítás: vizesblokk, fűtés korszerűsítés (max keret 22 M Ft) csak
önkormányzati ingatlanon lehet!!
Szociális tartalék képzésre max 5%
Kötelező könyvvizsgálat (projekt 1%-a)
Esélyegyenlőségi munkatárs kötelező alkalmazása
Meghívott előadók díja
Közbeszerzés költségei
Tárgyi eszköz beszerzés
Közösségi programszvező 2 fő heti 20-20 ó (B50 e)
Szociális munkás 4 fő heti 20-20 ó (B50 eFt/fő)
Szakértők igénybevétele
Utiktg (csak a megvalósítóknak!) 100 km/hó
Energia díjak (víz, gáz, áram 100e*24 hó)
Nyilvánosság biztosítása kötelezően
Telefon, internet, posta ktg
Papír, írószer, festék, nyomtató patron
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés
Oktatási, nevelési szolgáltatások (felzárkóztató, fejlesztő,
feszültségoldó, szabadidős programok
EÜ szolgáltatások elérésének szolgáltatása (mobil szűrőbusz,
családi életre felkészítő programok)
Kiegészítő eszközök akció napokhoz
Higiénés lehetőség biztosítása Fő út 80 vizesblokk takarítás,
tisztítószerek, karbantartás, portás
Képzések: 31 650 090 Ft
7-8 osztály felzárkóztató 15 fő + keresetpótló
Önkéntes segítő, házi gondozó 15 fő + keresetpótló
Mezg erőgép és munkagép kezelő 12 fő + keresetpótló
Kőműves OKJ 16 fő + keresetpótló
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Tervezett ktg
3 000 000
16 000 000
6 096 000
10 810 240

TKKI

6 096 000
10 810 240

22 000 000
7 500 000
1 500 000
480 000
480 000
1 000 000
2 000 000
3 048 000
6 096 000
1 440 000
144 000
2 400 000
1 680 000
960 000
720 000
720 000
480 000
480 000
2 480 000
2 400 000
7 777 500
5 928 750
2 541 600
15 402 240

7 777 500
5 928 750
2 541 600
15 402 240

Egyéni képzésekre szükség szerint maradvány

24 435 670

A Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók személyére nincs javaslatunk, ezért a kiírás szerinti
követelményeit ismertetem:
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt megvalósítása érdekében a
következő személyeket kötelezően biztosítja: projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, közösségi
programszervező és szociális munkás/esetmenedzser.
A projekt menedzsment feladatokat a főpályázó (projektgazda) köteles ellátni.
1. Projektmenedzsmenttel szembeni kötelező elvárások:
1.1 projektmenedzser
- felsőfokú végzettség, 2 év projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát,
- foglalkoztatása csak munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony keretében
történhet. Megbízásos jogviszonyban nem alkalmazható.
1.2 pénzügyi vezető
- felsőfokú szakirányú, vagy regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség, 2 év pénzügyi területen szerzett
tapasztalat,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát,
- foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői, megbízási jogviszony,
vállalkozási szerződés keretében történhet.
2. Szakmai megvalósítókkal szembeni kötelező elvárások:
2.1. szakmai vezető
- felsőfokú végzettség, 3 év szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 30 órát,
- foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony, megbízási
jogviszony, vállalkozási szerződés keretében történhet.
2.2. közösségi programszervező (szegregátumonként legalább 2 fő):
- a telepen lakó, életvitelszerűen ott tartózkodó személy esetében minimálisan 8 általános iskolai végzettség,
(amennyiben a telepen lakó, életvitelszerűen tartózkodó személy nem vállalja, vagy nem választható ki, akkor a
településen élő, minimálisan 8 általános iskolai végzettségű személy bevonása elfogadható,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát (1 fő x 20 vagy 2 fő x 10 óra)
- foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony, megbízási
jogviszony, vállalkozási szerződés keretében történhet.
- kapcsolatot tart a helyi oktatási intézményekkel (beiskolázási és beóvodázási felelőssel), és a helyi védőnői
szolgálat képviselőivel, segítve munkájukat
2.3. szociális munkás/esetmenedzser
- szociális területen szerzett végzettség,
- minimum 2 év az adott célcsoporttal egyéni esetkezelésben szerzett szakmai tapasztalat,
- munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát,
- foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony vagy megbízási
jogviszony keretében történhet,
- Minimum 10 és maximum 15 célcsoport tag ellátása szociális munkásonként.
A program szakmai megvalósításába önkénteseket is be lehet vonni az esetmenedzser szakmai irányítása mellett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Döntési javaslat
"Komplex telep pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
A TÁMOP-5.3.6-11/1 "Komplex telep-program” konstrukcióra Gyomaendrődön a Táncsics, Kárász, Körös, Bányász,
Halász, Vadász utcák szegregátum területére a pályázat benyújtásával egyetért, a pályázati program megvalósítását
támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 09.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-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.

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

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a
megállapodás tervezet 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
A Képviselő-testület 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
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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
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
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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.
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.
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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
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
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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.
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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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a szerint :
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetén az
ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet
követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.”
A törvény ezen paragrafusának indoklása szerint:
Az adófizetési kötelezettség teljesítése során az adózó hozzájárul a közös teherviseléshez. Társadalmi szempontból
elvárt, hogy minden kötelezett eleget tegyen ezen kötelezettségének. A helyi közösségek életében jogkövető
magatartást erősíti a nyilvánosság ereje. Jelen módosítás a nyilvánosság erejének alkalmazására ad lehetőséget a
helyi adóhatóság számára. A módosítás az Art. 55. §-ában meghatározott nyilvánosságra hozatalhoz hasonló
szabályozás bevezetését jelenti a helyi adóhatóság számára. A hatályos szabályok szerint az állami adóhatóság
jogosult az adótartozással rendelkezők adatainak nyilvánosságra hozatalára. Azonban adóztatási jogosultsága az
önkormányzat jegyzőjének, mint önkormányzati adóhatóságnak is van. Az önkormányzati adóhatóság az
adóhátralék behajtása során ugyanolyan végrehajtási szabályok szerint jár el, mint az állami adóhatóság, a törvény
ugyanis nem tesz különbséget az önkormányzati és állami adóhatóság végrehajtására vonatkozó szabályok között.
Ez a szabályozás is azt támasztja alá, hogy az adóhatóságokat adóztatási tevékenységük során azonos eljárási
jogok illetik meg.
Emellett az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott tartozással rendelkezők adatainak közzétételéhez a helyi
szinten működő vállalkozásoknak, befektetőknek ugyanolyan érdeke fűződik,mint ahogy ezt jelen szabályozás az
állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozással kapcsolatban elismeri. Ugyanakkor az önkormányzati adóhatóság
által beszedhető adónemek számát és azok mértékét tekintve, amely arányában lényegesen alacsonyabb, mint az
állami adóhatóság hatáskörébe tartozóké, nem indokolt az ott lévő összeghatárok tartása.
A fenti rendelkezés szerint tehát az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó
és iparűzési adó, mint helyi adó hátralékok, illetve a gépjárműadó hátralékok hozhatók így nyilvánosságra. A törvény
a legkisebb mértékű, nyilvánosságra hozható hátralék összegét szabja meg, ettől azonban eltérő, magasabb
értékhatár is megállapítható. A listára nem kerülnek fel azok az adózók, akik halasztást, vagy részletfizetést kértek
és az engedélyezve lett a számukra, mindaddig, még azt teljesítik, továbbá nem kerülnek fel a csőd-, felszámolási
vagy végelszámolási eljárás alatt álló vállalkozások, szervezetek.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila szerint interneten nem lehet
közzétenni a helyi adósok listáját, azt csak a helyben szokásos módon, például a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján lehet nyilvánosságra hozni. Továbbá javasolja, hogy a közzététel előtt megfelelő türelmi idő legyen
biztosítva az adósoknak arra, hogy a tartozásukat, annak esetleges átütemezését is lehetővé téve, rendezhessék.
Ennek ellenére több település is közzétette a hátralékos adósainak listáját, nem csak a hirdetőtábláján, hanem a
település honlapján is. Ezeken a településeken pozitív a tapasztalat, a lista közzétételével javult az adózási morál,
jelentősebb hátralék került megfizetésre.
A közzététel módjára is több példát lehet találni. Ezek pl. a következők:
- név, cím és összes adótartozás,
- név, cím és tartozás adónemenként,
- csak név és összes adótartozás,
- adónemenként külön lista közzététele, névvel, címmel, akár adónemenkénti különböző értékhatárok
megszabásával.
Amennyiben a T. Képviselő-testület támogatja az adóslista közzétételét, úgy javasolnánk az alábbi ütemezést:
- július hóban tájékoztatni a lakosságot a lista közzétételéről,
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- augusztus hó végén kiküldésre kerülő egyenlegértesítőkön erről szintén tájékoztatásra kerülnének az adózók,
- szeptember 30-ai állapotnak megfelelően elkészülne a közzéteendő lista, ami október első hetében közlésre
kerülne,
- a lista havonkénti frissítése.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
javasolja a T. Képviselő-testületnek az adózás rendjéről szóló XCII. törvény 55/B. §-ának alkalmazását, az
adóhátralékal rendelkező adóalanyok adatainak közzétételét a következő feltételekkel:
- a listára magánszemélyek esetén a 10.000 Ft-ot, nem magánszemélyek esetén a 25.000 Ft-ot elérő összes
adótartozással rendelkező adózók kerüljenek fel,
- az adózók névvel és címmel szerepeljenek a listán,
- a tartozás adónemenként kerüljön kimutatásra.
A Bizottság által javasolt feltételeknek megfelelő adózók számának és tartozásának alakulását a következő táblázat
mutatja be, a 2012. június 15-i állapotnak megfelelően:

Hátralékosok

Magánszemélyek
Nem magánszemélyek
ÖSSZESEN:

száma

hátralék összege, Ft

624

33.219.697

78

29.117.003

702

62.336.700

A következő táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a fenti hátralékosokat. Iparűzési adónál a bevallások
feldolgozása még folyamatban van, ezért ennél az adónemnél majd csak a bevallások teljeskörű feldolgozása után
kapunk valós képet.

Magánszemély hátralékosok
száma

hátralék összege, Ft

Nem magánszemély hátralékosok
száma

hátralék összege, Ft

Építményadó

77

4.818.072

10

2.753.197

Telekadó

43

1.794.238

2

45.688

375

7.849.615

0

0

3

45.850

3

625.234

Iparűzési adó

126

9.684.183

70

21.357.790

Gépjárműadó

281

9.027.739

23

4.335.094

Kommunális adó
Idegenforgalmi adó

33.219.697

29.117.003

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja a T. Képviselő-testületnek az
adózás rendjéről szóló XCII. törvény 55/B. §-ának alkalmazását, az
adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzétételét.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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javasolja a T. Képviselő-testületnek az adózás rendjéről szóló XCII. törvény
55/B. §-ának alkalmazását, az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok
adatainak közzétételét az előterjesztésben részletezett feltételekkel.

Döntési javaslat
"Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az adózás rendjéről szóló XCII.
törvény 55/B. §-ának alkalmazását, az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzétételét a
következő feltételekkel:
a) Első közzététel a 2012. szeptember 30-i állapotnak megfelelően, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
és az önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu).
b) A lista a továbbiakban havonta kerüljön frissítésre.
c) A listára magánszemélyek esetén a 10.000 Ft-ot, nem magánszemélyek esetén a 25.000 Ft-ot elérő
összes adótartozással rendelkező adóalanyok kerüljenek fel.
d) Az adóalanyok névvel és címmel szerepeljenek a listán.
e) A tartozás adónemenként kerüljön kimutatásra

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Enyedi László
B) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az adózás
rendjéről szóló XCII. törvény 55/B. §-ának alkalmazását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

56

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

Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
1) A Képviselő-testület május 31-i ülésén úgy döntött, hogy befejezi a Magtárlaposi út 1-3. sz. alatt található 5 db
félkész lakást. Az előzetes árajánlat alapján az építési beruházás becsült értéke meghaladja a nettó 15 millió Ft-ot
(17.137.564-), így közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint az ilyen értékű közbeszerzési
eljárás során a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
hatáskörébe tartozik. Azonban a közbeszerzési eljárást előkészítő Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a
Képviselő-testület hozza létre a Közbeszerzési Csoport javaslatára.
A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi
és pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalában részt vesz.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjának javasoljuk:
műszaki szakértelem:Nagyné Perjési Anikó önkormányzati képviselő
pénzügyi szakértelem:Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
jogi és közbeszerzési szakértelem:Dr. Timár Gyöngyi ügyvéd
A Magtárlaposi lakások befejezése érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást fel kell tüntetni
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervében, ezért javasoljuk a
közbeszerzési tervet az alábbi eljárással kiegészíteni:
7)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2.
Beszerzés megnevezése
Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti 5 db félkész társasházi
lakás építésének befejezése
3.
Eljárás rendje
Nemzeti
4.
Eljárás típusa
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
5.
Beszerzés becsült értéke (nettó)
17.137.564- Ft
6.
Fedezet
2008-ban kibocsátott kötvény
7.
Eljárás tervezett időpontja
2012.
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2012.

2) Jelen előterjesztés készítése során észleltük, hogy a 2012. évi közbeszerzési tervben szereplő 4. eljárásnál
(Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli terveinek elkészítése) a beszerzés becsült értéke hibásan került
feltüntetésre, ezért a Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli terveinek elkészítésére irányuló eljárást a
következőképpen javasoljuk módosítani:
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Szolgáltatás megrendelés
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli terveinek
elkészítése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
8.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
2012.
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Észleltük továbbá, hogy a közbeszerzési tervben nem került feltüntetésre a szintén a Szennyvíztisztító telep
korszerűsítése érdekében folyamatban lévő projektmenedzsment létrehozására, illetve FIDIC mérnök kiválasztására
irányuló eljárás, ezért a 2012. évi közbeszerzési tervet a következő két eljárással javasoljuk kiegészíteni:
8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055 jelű
projekttel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok
ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
2012.

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055 jelű
projekttel kapcsolatos FIDIC mérnök felügyeleti és
műszaki ellenőri feladatok ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
2012.

A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is.

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

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

1. döntési javaslat
"bíráló bizottság"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Magtárlaposi út 1-3. sz. alatt található 5 db félkész lakás befejezésére
irányuló közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket:
műszaki szakértelem:Nagyné Perjési Anikó önkormányzati képviselő
pénzügyi szakértelem:Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
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jogi és közbeszerzési szakértelem:Dr. Timár Gyöngyi ügyvéd

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 12.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"közbeszerzési terv 2. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési
Tervének 2. sz. módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)

Építési beruházás
Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
épületének (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.)
felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
28.904.226,- Ft
DAOP Pályázat támogatás 95%
Saját erő 5% a költségvetési rendeletben biztosítva
2012.
2012-2013
Építési beruházás
Őszikék Idősek Otthona épületének (5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
118.420.213,- Ft
TIOP pályázat 100% támogatás, saját erő 0 %
2012.
2012-2014.
Építési beruházás
Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.)
épületének bővítése, fejlesztése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
90.000.000,- Ft
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6.
7.
8.

Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

DAOP pályázat Saját erő 0 %
2012.
2012-2013.

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Szolgáltatás megrendelés
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli terveinek
elkészítése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
8.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
2012.

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

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Start közmunkaprogram megvalósításához szükséges
munkagépek
Nemzeti
Nyílt eljárás
20.600.000- Ft
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, 100% támogatás
2012.
2012.

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

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

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Építési beruházás
Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti 5 db félkész társasházi
lakás építésének befejezése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
17.137.564- Ft
2008-ban kibocsátott kötvény
2012.
2012.

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.

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

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055 jelű
projekttel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok
ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2012.

1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055 jelű
projekttel kapcsolatos FIDIC mérnök felügyeleti és
műszaki ellenőri feladatok ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2012.
2012.

9)

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 13.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díj
meghatározása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
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.
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.
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
A Bizottság megtekintette a félkész lakásokat és a helyszíni bejárást követően javaslatot tett a lakások
értékesítésére.
Kérem a Tiszelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a lakások
értékesítéséről és a bérleti díjról.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az emeleten található 3 db lakás értékesítését javasolja a
Képviselő-testület számára, a bérleti díjat 360 Ft/m² -ben javasolja
meghatározni. A Bizottság javaslatát az 1. számú döntési javaslat
tartalmazza.

1. döntési javaslat
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"A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díjának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület 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:
III. számú lakás,
IV. számú lakás,
V. számú lakás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban maradó I. és II. számú
földszinti 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: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"A Magtárlaposi úton található félkész lakások értékesítése, bérleti díjának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület 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,
….. számú lakás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban maradó ......... 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: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. május 16-án tartott rendkívüli ülésén került sor a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c., DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati felhívás ismertetésére. A Képviselő-testület 295/2012. (V.16)
Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy egyeztető fórum összehívását javasolja a projekt összeállítása
érdekében.
Ezen egyeztető fórumokra 2012. május 29-én és 2012. június 13-án került sor. Az első egyeztetésen a lehetséges
témákat határoztuk meg (lásd. Emlékeztető), míg a második fórumon a témák pontosítására és a szükséges
előkészítési tevékenységek költségeinek ismertetése történt meg, az alábbiak szerint.
Mivel a pályázat meghatározza, hogy a lehetséges pályázói körből az egyes pályázók milyen támogatási
intenzitással pályázhatnak, így célszerű, hogy a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata legyen, hiszen a
támogatási intenzitás önkormányzatok esetében 100 %. Az alább felsorolt témák esetében önkormányzatok
pályázhatnak.
A pályázat elkészítését a GYÜSZ-TE vállalta.
A pályázat keretei között az alábbi három témában dolgozunk ki projektet.
-

vallási turizmus

-

ökoturizmus

-

kerékpáros turisztikai szolgáltatás, amennyiben a pályázati költségkeret lehetőséget biztosít a tervezésre

Amennyiben nincs lehetőség a 3. téma tervezésére, akkor a vallási turizmus és ökoturizmus témák kerülnek
kidolgozásra.
A fentiek közül a pályázat fő eleme a vallási turizmus lesz, többek között egyedisége miatt.
A következőekben olvasható az egyes témák lehetséges tartalma.
Vallási turizmus keretei között pályázható tevékenységek
Középkori hagyományra építve indult útjára a Gyomaendrődöt Nagyváraddal összekötő Szent László zarándoklat.
Az első út 2012. május 3-6 között volt. A gyalogzarándoklat a Hármas-Körös, majd a Sebes-Körös gátján haladt. A
középkor legjelentősebb zarándok helye Szent László király Nagyváradi sírjához vezetett, Európa minden
országából. Ez a hagyomány a török hódoltság idején abba maradt. Most hogy a schengeni szabályok lehetővé
teszik a határok átjárhatóságát Szent László királyunk oltalmába ajánlva felújítjuk ezt a nemes hagyományt.
Minden évben megrendezésre kerül a Váradiumhoz csatlakozó zarándoklatunkat, később szeretnék kiterjeszteni az
illetékesekkel történt egyeztetés után, Somogyvárról indulva. Akkor válik teljessé az álom, amikor Zágrábból,
Somogyváron, Gyomaendrődön, Újirázon át vezet Szent László lelke a nemzetek és vallások megbékélésének
szándékával.
A zarándok turizmushoz kapcsolódó gyomaendrődi programok és fejlesztések:
Népház: Az épület egykor a katolikus egyház kezelésében állt, mint katolikus népház közösségi szerepet töltött be.
Ez az épület lenne a zarándoklat gyomaendrődi bázisa. A részben felújított épületegyüttesben konferencia terem,
kiállító termek és turista szálláshely kialakítása szükséges.
Konferencia terem: alkalmas konferenciák, kiállítások, közösségi és vallási rendezvények megtartására. Befogadó
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képessége 150 fő.
Klub terem-kiállító tér: Szakrális népi tárgyak gyűjteményének állandó bemutató helye. A kiállítás a dél-alföldi régió
kegytárgyaiból nyújt bemutatót.
Udvari épület: Az épületben kialakítható 10 férőhelyes zarándok-ház, mely egyben szálláshely, megfelelő
infrastruktúrával.
Szent Antal ház:A Népház szomszédságában található, 1903-ban épült ház, melyet a szegények védőszentje Szent
Antal tiszteletére áldottak meg. A ház megvásárlása és korhű felújítása után sütőházként működhetne, ugyanis az
egy szoba és konyhás épültben korábban a falu lakóitól adományozott lisztből sütöttek kenyeret és kalácsot a falu
szegényeinek. A zarándok turizmusban, mint a valláshoz kapcsolódó „szentantal-kenyere” kenyérsütő program
alakítható ki.
Zarándokút jelzései:
Tájba illő zarándokutat jelző táblák, jelzőtárgyak elkészítése, kihelyezése az útvonalon és a városban egyaránt.
Ehhez kapcsolódóan az egyéb, a városban található látnivalókat is be lehet mutatni. Zarándokút térkép, kiadvány,
honlap készítésére is sor kerülne.
Gyomaendrődi vallási emlékhelyek felújítása:
Szent Imre templom kertjének rehabilitációja, a településről előkerült vallási köztéri emlékek romkert szerű bemutató
helye.
Út menti feszületek felújítása, karbantartása.
Gyomaendrőd belterületén információs táblák elhelyezése a vallási emlékek felkereséséhez és történetük
megismertetésére.
Vallási turizmushoz kapcsolódó kulturális programok:
- A város felekezeteinek történetét és műemlékeit bemutató program
- Hagyományos gyomaendrődi ételek kóstolóval egybekötött bemutatója (ünnepi és böjti táplálkozás)
- Endrődi Tájház vallási hagyományokat felelevenítő rendezvényei (betlehemezés, háromkirályjárás, húsvéti
népszokások, stb.)
- Tudományos tanácskozások, konferenciák (vallásnéprajz, vallástörténet)
- kiállítások (szakrális emlékek, keresztény képzőművészek, egyházművészet)
Szükség lesz információs anyagokra is, nyomtatott és elektronikus formában, hogy ezt minden körben ismertetni
lehessen.
Ökoturizmus témán belül pályázható tevékenységek
A téma kidolgozása leginkább a gyomai városrész központját foglalja magában. A Polgármesteri Hivatal mögött
található holtág-rész pályázat keretei közötti átalakításával csónakázó tavat lehet létrehozni. A Polgármesteri Hivatal
mögött stég kiépítésére kerülne sor, amely több funkció ellátására is alkalmas lenne. A partoldal átépítésével
lépcsőzetes formát lehet kialakítani, amelyeket gerendák elhelyezésével ülőpadként lehet majd használni.
Kiépítésre kerülne egy úszó vízi malom, amely bemutató térként funkcionálna, ismertetve az úszó vízi malmok
működését. Szükség lesz a gyalogos hidak cseréjére, fából készült, 8-10 m fesztávú hidak megépítésével, mert a
régi gyalogos hidak nem alkalmasak csónakkal való közlekedésre. A kőhíd korlátjai is átalakításra kerülnének, a
látványnak megfelelően, tájba illeszkedően. Továbbá a liget vízparti részén kerülne sor tanösvény létesítésére,
bemutató terekkel, azzal, hogy be lehessen mutatni a liget ökológiai jellegét, az ott élő madarakat, rovarokat,
csigákat, ki lehet helyezni információs táblákat és padokat is. Így sor kerülhet a liget rekonstrukciójára is.
Amennyiben lehetőség lesz rá, az üresen álló Jókai úti iskola épületét lehetne átalakítani több funkciós bemutató
térré. Ebben az épületben lehet kialakítani a Körös bemutató teret – a folyó kialakulásáról, a folyamszabályozásról, a
halászok életmódjáról. Az udvar átalakítására, parkosítására is sor kerülhet támogatás elnyerése esetén. Ide kerülne
a Tourinform Iroda is, illetve sor kerülhet az épület felújítására és energetikai fejlesztésére.
Halászati bemutató hely kiépítését Endrődön, a Pájer-kemping előtti területen tervezik. Itt lehetne bemutatni a
halászati eszközöket, a halászok életmódját, továbbá szerepelne a projektben a halászati gasztronómia, a
környéken élő halfajták bemutatása óriás akváriumban. Alkalmas lenne az épület fogadásokra és komplex
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bemutatók szervezésére is. A projekt ezen része szervesen kapcsolódna a már meglévő Halászati történelmi és
élményparkhoz.
Ennek a témának az egyediségét a halászat adja.
Kerékpáros turisztikai szolgáltatás
Amennyiben a pályázati költségkeret még lehetőséget biztosít a téma tervezésére, akkor kerékpártárolók
kialakítására, kerékpárok beszerzésére és kölcsönzési lehetőség biztosítására kerülne sor, természetesen a
kötelező a témával kapcsolatos kötelező tevékenységek megvalósítása mellett.
A pályázat fenntartási időszaka a megvalósítást követő 5 év. Ebben az időszakban a létrehozott kapacitásokat
üzemeltetni kell, azokat elidegeníteni, bérbe adni nem lehet. Ennek kapcsán fenntartási költségek keletkeznek,
melyek fedezetét a keletkező bevételekből és együttműködési megállapodások útján lehet biztosítani.
Itt szükséges említeni, hogy a pályázatnak kötelező eleme a munkahelyteremtés. A projekt kapcsán előzetes
számítások szerint várhatóan 7 fő alkalmazására kerülne sor. A bérüket a fenntartási idő alatt is biztosítani kell,
melynek összege éves szinten közel 13.000.000 Ft (7 fő*120.000 Ft*1,27*12 hó). A bér- és járulékköltség
csökkenthető, amennyiben a projektek működtetése megoldható kevesebb létszámmal is.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a desztinációban működő TDM szervezet teljes jogú tagjává válik. A GYÜSZ-TE
TDM szervezet lesz, a regisztráció folyamatban van.
A pályázat benyújtásához szükségesek előkészítési tevékenységek, terveket kell készíttetni, illetve
Megvalósíthatósági Tanulmányt kell benyújtani. Ezen tevékenységek költsége várhatóan bruttó 10.000.000 Ft
körül lesz, mely összeg a pályázat költségei között elszámolható, azonban csak támogatás elnyerése esetén térül
meg. Ezt az összeget a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére lehet biztosítani.
A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével – annak komplexitása miatt - szakértőt kell megbízni, akinek kiléte
egyelőre nem ismert.
A projekt összes költségét bruttó 500 millió Ft-ig tervezik. Előleg igénylésére van lehetőség 25 % mértékig, továbbá
igényelhető szállítói finanszírozás, egyebekben a pályázat utófinanszírozású.
A pályázatot 2012. augusztus 31-ig lehet benyújtani. A megvalósítás időszaka várhatóan 2013. évet érinti, a projekt
pénzügyi lezárása várhatóan 2014. év első félévében kerülhet sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntését határozat formájában hozza
meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c. pályázati felhívás kapcsán az alábbi témákat érintően kíván pályázatot előkészíttetni.
- Vallási turizmus
- Ökoturisztika
- kerékpáros turisztikai szolgáltatás, amennyiben a pályázati költségkeret lehetőséget biztosít a tervezésre
A Képviselő-testület a projekt előkészítéséhez szükséges összeget – előzetes számítások szerint bruttó 10.000.000
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Ft-ot - a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a pályázat elkészítésével a Gyomaendrőd Üdültetési Szövetség és Turisztikai
Egyesületet bízza meg.
A Képviselő-testület megbízza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a közelmúltban jelezte az Önkormányzatunk irányába, hogy meghibásodott a
Hősök úti iskolaépület aulájának padlóburkolata, valamint a Fő út 181 szám alatti iskolaépület ivóvízellátását
szolgáló vízvezeték.
A Hősök úti iskolaépülete:
Az épület aulájának padlóburkolata hozzávetőlegesen 20 m2-es felülete felvált, mozog. A probléma oka feltehetően
a padlófűtés következtében fellépő hő tágulás.
A meghibásodás jelenleg nem okoz közvetlen balesetveszélyt, azonban elhúzódó kijavítása a hibát súlyosbíthatja.
A szóban forgó épületrész 2005-ben felújításra került. A kivitelező cég (Integrál Építő Rt.) az elkészült munkálatokra
24 hónap jótállási időt vállalt, továbbá a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendelet egyes
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló
rendelet alapján a meghibásodott padlóburkolat esetében a kötelező alkalmassági idő 5 év. Mivel a szükségessé
váló javítási munkálatok kijavítása nem hárítható át a kivitelező cégre, ezért annak elvégzése a fenntartó
Önkormányzat feladata.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft-től kért árajánlat alapján a hiba kijavítása bruttó 282.941 Ft-ba kerül, mely tartalmazza
a padlóburkolat kijavítását, valamint új dilatáció kialakítását.
Fő úti iskolaépület:
Az épület vízórájától induló 55 m hosszú fém földalatti csővezeték az évek során el koródálódott, perforálódott. Az
elmúlt években tapasztalt csőtörések során hozzávetőlegesen 100 m3 ivóvíz folyt el, melynek költsége megközelíti a
90.000 Ft-ot.
A Gyomaszolg ajánlata alapján a csővezeték feltárásának és kicserélésének költsége bruttó 376.304 Ft.
A meglévő vezeték kiváltása a jövőre nézve mindenkép célszerű mivel a korrózió következtében csőtörések száma
és ezzel az elfolyt ivóvíz mennyisége növekedni fog.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beruházásokat
támogassa, a Képviselő-testületi ülésig kerüljön bekérésre további 2 db
árajánlat.
A beruházás fedezete a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján kerüljön kijelölésre.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő
beruházások megvalósítását, és javasolja, hogy a beruházás költségeit a
2012. évi költségvetés felhalmozási tartalékai között lévő Kulturális
Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítsa.

1. döntési javaslat
"Padlóburkolat jelyreállítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hősök út 45 szám alatti általános iskola épületének aulájában található
felvált padlóburkolat helyreállítását támogatja, a javításhoz szükséges bruttó 282.941 Ft-ot a 2012. évi költségvetés
felhalmozási tartalékai között található Kulturális Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"Vizvezeték kiváltása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Fő út 181 szám alatti általános iskola vízellátását biztosító csővezeték
kiváltását támogatja, a beruházáshoz szükséges bruttó 376.304 Ft-ot a 2012. évi költségvetés felhalmozási
tartalékai között található Kulturális Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az áprilisi ülésén döntött arról, hogy kéri a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancsnokát, hogy a helyi és térségi katasztrófavédelmi feladatok ellátásához, a
helyi katasztrófavédelmi szakemberek munkájának segítéséhez, amennyiben erre a feltételek biztosítottak,
megfelelő gépjárművet biztosítson. A gépjármű biztosítása esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja
az üzemeltetéssel járó költségek megtérítését, továbbá kijelenti, hogy a járművet a katasztrófavédelmi feladatok
érdekében hasznosítja, a katasztrófavédelemben érdekelt (katasztrófavédelmi iroda vezetője, katasztrófavédelmi
helyi megbízottak) személyek bevonása útján.
Az üzemeltetéssel járó források fedezetéül, az ingatlan-nyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1 hrsz alatt bejegyzett,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság használatával terhelt ingatlan hasznosításából származó bevételt lett kijelölve.
Szilágyi Sándor irodavezető javaslatot tett az épület egyes helyiségeinek térítés ellenében történő hasznosítására.
Az épületben 6 fő elszállásolására van lehetőség, melyet ki lehet adni: 1000 Ft/fő/éjszaka díj ellenében.
Rendezvény céljára, pedig szállás nélkül alkalmanként 5000 Ft-ot javasol meghatározni.
Az épület hasznosítása egyeztetésre került a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az erről szóló levél
az előterjesztés mellékletét képezi.
A javaslat a 2012. májusi Képviselő - testületi ülésére beterjesztésre került.
A Képviselő – testület az előterjesztést elnapolta, és kérte a javasolt épület és helyiséghasználati díjak összegének
önköltségszámítással való alátámasztását a következő Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság illetve a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjeszteni.
Az épület hasznosításával kapcsolatban az alábbi önköltségszámítás lett elvégezve a 2011. évi bázis adatok
alapján.
Költség megnevezése
Gázenergia szolgáltatás díja
Áramszolgáltatás díj
Vízdíj
Szennyvízszippantás díja
Szemétszállítás
Rovarírtás
Takarítás személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Összesen:

Éves összeg ( Ft )
322.280
100.490
14.554
24.346
36.232
68.000
258.853
43.740
868.495

Az egy négyzetméterre eső éves költség: 868.495,- Ft/ 147 m2 = 5.908,- Ft.
Az éves üzemeltetési ( munkanapok ) száma: 252 nap.
Az egy napra eső üzemeltetési költség egy négyzetméterre vetítve: 5.908,- Ft/252 nap = 23 Ft/m2.
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A kiadható helyiségek 1 napra jutó önköltsége Ft-ban
Helyiség megnevezése
Emeleti szoba I.
Emeleti szoba I.
Földszint előtér
Földszint konyha
Ffi WC
Ffi mosdó
Ffi zuhanyzó
Női WC
Női mosdó
Női zuhanyzó
Kiadható helyiségek önköltsége összesen:

Alapterülete ( m2 )
29,70
29,70
37,30
6,0
1,12
1,76
2,2
1,12
1,76
2,2
112,86

Önköltség ( Ft )
683
683
856
138
26
40
50
26
40
50
2592

A helyi szabályozás alapján a vendégéjszakák után 350 Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó terheli a helyiségek
kiadását.
A fenti önköltség számítás alapján egy szoba egy napra jutó önköltsége, a vizes blokkal valamint a konyhával:
683+138+26+40+50= 937 Ft.
Egy szobában 3 fő helyezhető el, szükség esetén még egy pótágy elfér. Ennek megfelelően egy szobának egy
férőhelyre vetített önköltsége: 937:3=312 Ft/fő/éjszaka.
Az épület rendezvény céljára történő bérbeadása szobák nélkül.
Az eseti bérbeadáshoz az éves négyzetméterenkénti költséget kell osztani az üzemeltetési napok számával, majd
az egy napra eső üzemeltetési órák számával (8). Az így kapott egy négyzetméterre eső, egy órára számított költség
alapján a bérbe adott helyiség nagyságának megfelelő m2 és óra szerint kell szorozni. Pl. 10m2 és helyiség, 5 óra
esetén y*10*5.
Az egy négyzetméterre jutó önköltség 23 Ft, az 1 órára jutó önköltség, pedig kerekítve 3 Ft. Ez konkrét példát
megnézve azt jelenti, hogy a földszinti előtér, konyha és a vizesblokk 1 órára jutó díja ( 53,46 m2 x 3 Ft/m2/óra=160
Ft) 160 Ft. Egy 4 órás rendezvény esetén 640 Ft+ÁFA. Ez véleményem szerint alacsony összeg, figyelemmel a
résztvevők számára. A költségek szempontjából lényeges az eltérés 4 fő vagy 30 fő esetén. Ezért az egy órára jutó
díjat 23 Ft-ban javaslom meghatározni. Visszatérve a példára ( 53,46 m2 x 23 Ft/m2/óra=1.230 Ft) 1.230 Ft. Egy 4
órás rendezvény esetén 4920 Ft+ÁFA.
Az önköltségszámításhoz nem állnak rendelkezésre a tényleges vendégforgalomhoz gyűjtött költségek semmilyen
időszakra. A szobák kiadása esetén az egy szobára jutó önköltség változik a szobát igénybe vevők szám szerint,
más 1 fő esetében illetve 3 fő esetében. A rendezvényhez kapcsolódó költségek szintén eltérőek lehetnek. A reális
önköltségszámításhoz mérni kell a szobák kiadása, illetve a rendezvényekhez kapcsoló költségek alakulását.
Az épület hasznosításával kapcsolatban ki kell dolgozni annak szabályozását. A szabályozásnak ki kell térni a
hasznosítás módjára, a pénzügyi elszámolásra, a számlázásra, a befolyt bevételek elkülönítésére, a jogszabályok
szerinti adók bevallására, megfizetésére.

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

A Bizottság 2 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi javaslatot
teszi a Katasztrófavédeli Iroda hasznosítására.
1. szobák szállás céljára: 1.000,-Ft/fő/éjszaka+ÁFA,
2. épület rendezvény céljára szobák nélkül: 10.000,Ft/alkalom+rezsi+ÁFA.

Döntési javaslat
"Az épülethasznosítás módja és díjai"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1
hrsz. alatt bejegyzett Katasztrófavédelmi Iroda épületet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hozzájárulásával az alábbiak szerint hasznosítja.
Az épületben lévő szobák szállás céljára, illetve az épület a szobák nélkül rendezvények megtartására az alábbi
díjak mellett kiadhatók:
1. szobák szállás céljára: 1.000,-Ft/fő/éjszaka+ÁFA,
2. épület rendezvény céljára szobák nélkül: 10.000,-Ft/alkalom+rezsi+ÁFA.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az épület hasznosításával kapcsolatos szabályzatok elkészítésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vásártéri lakótelep közpark telekhatár-rendezés
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

Borzán Tibor Békéscsaba, Mednyászki László utca 17. szám alatti lakos 2010. évben felajánlotta megvételre a
tulajdonát képező, Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésű
ingatlant. Borzán Tibor a vételárra vonatkozóan nem nyilatkozott a felajánlásában.
Az ingatlan a gyomai vasútállomás és Vásártéri lakótelep között található. A terület a valóságban gyeppel ellátott,
karbantartott zöldterület. A 2010. évben hatályos helyi építési szabályozás értelmében a terület zöldterület közpark
jelöléssel. Az ingatlan-nyilvántartásban a megnevezés beépítetlen terület. A tulajdonos a szabályozás folytán
gyakorlatilag nem építhet a területre. Ennek megfelelően az ingatlan feltehetően eladhatatlan. A terület az
önkormányzat számára válhat eladhatóvá, amennyiben bővíteni kívánja a Vásártéri lakótelep körül lévő zöldterületet.
A T. Képviselő – testület az előterjesztést a 2010. novemberi ülésén megtárgyalta, és úgy döntött, hogy nem kívánja
megvásárolni a Borzán Tibor tulajdonát képező gyomaendrődi 3743/5 hrsz.-ú beépítetlen területet.
A településrendezési terv 2. módosítása a T. Képviselő – testület 2011. június 30-i ülésén megtörtént (365/2011.
(VI.30.) Gye. Kt. határozat ).
A határozat b) pontja módosította a belterület 3743/5 helyrajzi számú beépítésre szánt magánterület besorolását
„közpark” illetve „közlekedési célú közterület” terület felhasználási besorolásról „kisvárosias lakóterület”-re változott.
Borzán Tibor, hogy a tulajdonában lévő terület hasznosítható, beépíthető legyen a telekhatár – rendezésre
elkészítette a változási vázrajzot. A telekhatár-rendezés során a mellékelt vázrajzon „A” –val jelölt terület lesz az
önkormányzati közpark határa, míg „B”-vel jelölt terület lesz a Borzán Tibor tulajdonában lévő terület határa. Így
gyakorlatilag Borzán Tibor területe az elnyújtott háromszög alakból szabálytalan négyszög alakúvá változik.
A közpark az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely a törvény erejénél fogva forgalomképtelen.
A nemzeti vagyontörvény (A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény ) alapján a nemzeti vagyon
az állami valamint az önkormányzati vagyonból áll. Az önkormányzatok törzsvagyona forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes vagyon lehet. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja,
és amelyet törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít.
Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - a törvényben szabályozott
kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével
nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.
A telekhatár-rendezéssel az önkormányzatot hátrány nem éri. A telekhatár-rendezés ügyében a döntés a T.
Képviselő – testület hatáskörébe tartozik.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizotság 4 igen szavazat mellett javasolja a határozati
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
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"Hozzájárulás a telekhatár-rendezéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul a gyomaendrődi 2881/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban
lévő közpark, valamint a 3743/5 hrsz.-ú beépítetlen terület előterjesztéshez mellékelt E-28/2012 számon záradékolt
változási vázrajzon feltüntetett módon történő telekhatár-rendezéshez.
A telekhatár-rendezéssel kapcsolatban felmerült költségek egyenlő mértékben terhelik Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát, valamint Borzán Tibor Békéscsaba, Mednyánszki László utca 17. szám alatti lakost.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Sebességmérő berendezés üzembe helyezése
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2007 decemberében Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyert „Az országos főutak átkelési szakaszain
a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavatkozások társfinanszírozására” címmel.
A sebességkorlátozásra figyelmeztető berendezés műszaki átadása 2008. december 18.-án megtörtént. 2009.-ben
elvégzett próbaüzembe helyezését követően a mai napig nem indult meg a tényleges rendeltetésszerű
üzemeltetése.
2011. májusban, az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott levelünkben arról tájékoztattak minket, hogy a
működtetésre akkor van lehetőség, ha azt a területileg illetékes rendőri szerv használja. Erre úgy kerülhet sor ha – a
belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott
adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII.29.) BM utasítás 1. melléklet 2.
pontjában foglaltak szerint – Gyomaendrőd önkormányzata visszafizetési kötelezettség nélkül ajánlja fel támogatás,
juttatás ajándék, vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatásként az eszköz használatát. Továbbá az ORFK gazdasági
főigazgató álláspontja szerint a berendezés üzemeltetési költségeit, melyet a (mellékelt) KKK által meghatározott
költség-kalkuláció tartalmaz, az adományozónak kell biztosítania.
A T. Képviselő-testület a 389/2011. (VI.30.) sz. határozata alapjána Városüzemeltetési Osztály felkereste az ORFK-t
azzal a kéréssel, hogy vállalják át a berendezés üzemeltetési költségeit, mivel az önkormányzat ezt a feladatot nem
tudja ellátni. Többszöri megkeresés végeredményeképpen április végén az Országos Rendőr-főkapitányság azt a
választ adta, hogy a fenntartásra, üzemeltetésre, javításra, hitelesítésre és felülvizsgálatra a KKK által meghatározott
költséget a rendőrség nem tudja vállalni, így a sebességmérő berendezés rendőrség részére történő átadásátvételére nem kerülhet sor (levél mellékletként csatolva).
A felszerelt eszköz hasznosítására alternatív lehetőségeket kerestünk a termék forgalmazója és felhelyezője, a
Budapest Mikroelektronika Zrt. segítségével. Tájékoztatásuk alapján a rendszer a következőket tartalmazza jelen
állapotában:
- 1 db nagy felbontású kamera,
- 1 db radar trigger, amely az elhaladó jármű érzékelését és a képfelvétel indítását biztosítja,
- 1 db nagy kapacitású ipari számítógép a gépjárműmozgások naplózására, a forgalmi adatok és a felvételek
tárolására,
- 1 db infra panel az éjszakai felvételek biztosításához,
- szoftver keretrendszer.
A telepített berendezés közbiztonsági célú felhasználására két lehetőséget javasoltak:
1. Alkalmazható térfigyelő eszközként – ekkor kizárólag a nagy felbontású kamerára van szükség.
2. Teljes kiépítettségében úgynevezett automata településőrként alkalmazható. A településre érkező-távozó
járművekről, rendszámot is tartalmazó felvételek készülnek, melyek egy zárt rendszerben, pl. az
Önkormányzat erre a célra biztosított központi számítógépén letárolásra kerülnek.
Ezeken felül a berendezés alkalmas forgalomtechnikai adatok gyűjtésére, elemzésére.
Mindegyik felhasználási mód megköveteli, hogy az adatok központi felhasználása biztosított legyen akár GSM
kommunikációval, akár pl. a helyi kábeltelevíziós hálózatra csatlakozással, illetve biztosított legyen még egy központi
számítógép a végpontból beérkező adatok tartós tárolására. Az alternatív megoldások mindegyike minimális
átalakítási költségeket vonhat maga után.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és

A Bizottság mind a három alternatívát elfogadta, és az alternatívák
költségeinek meghatározását követően javasolja újra beterjesztését az
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Mezőgazdasági Bizottság

augusztusi hónapban megtartani kívánt Képviselő-testületi ülésre.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a Képviselő-testületnek egy "D" alternatíva alapján javasolja
a berendezés sebességjelzőnek átalakítását, a kialakítás költségeinek
meghatározása mellett.

1. döntési javaslat
"Sebességmérő berendezés üzembe helyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 46. sz. főút belerületi szakaszán
elhelyezett sebességmérő berendezés alternatív felhasználási lehetőségeit, miszerint közbiztonsági célra
településőrként vagy térfigyelő eszközként való felhasználását, vagy forgalomtechnikai adatok gyűjtésére,
elemzésére való felhasználását, továbbá felkéri Várfi András polgármestert, hogy vizsgálja meg és terjessze elő az
augusztusi testületi ülésre az ilyen célú hasznosítással járó költségeket.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"Sebességmérő berendezés üzembe helyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46. sz. főút belerületi szakaszán elhelyezett
sebességmérő berendezést sebesség-kijelzőként kívánja hasznosítani, és felkéri Várfi András polgármestert, hogy
vizsgálja meg ennek lehetőségét és terjessze elő az augusztusi testületi ülésre az ilyen célú hasznosítással járó
költségeket.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2012 évi kátyúzás
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-felügyelők, településőrök, valamint a Gyomaszolg Ipari Park munkatársai felmérése alapján elkészült a
belterületi utak kátyúinak felmérése.
Az észlelt kátyúkat az alábbi táblázat tartalmazza:
Hely megjelölése
Polányi M. u. Selyem u.
kereszteződése
Damjanich u. 4.
Damjanich u. 27
Szabadság – Baross G.
Baross G. 16
Baross G. 1.
Endrődi u. és Szabadság u. sarok
Polányi M. u. 28.
Hídfő parkoló
Toronyi u. és Selyem u. sarok
Kálvin J. u. Bajcsy Zs. kereszteződés
Fegyverneki u. 2.
Hősök u. Kossuth u. kereszteződés
Hősök u. Rákóczi u. ker.
Révlaposi lejáró
Hősök u. 70.
Semmelweis u. (Sportpálya)
Móricz Zsigmond u. 2.
Hősök u. (Gondozási Központ)
Kőrösi Csoma S. u. és Pósa L.u.
kereszteződés
Eötvös utca (Zöld cukrászda)
Eötvös utca 7
Csokonai utca 2.
Petőfi u. 1.
Hősök u. 18
Somogyi u.
Ságvári u.
Tompa 2
Tompa u. (Sikér)
Attila u. 29/1
Tompa u. 15
Tompa u. 26
Tompa u. – Bocskai u.
Vásártéri Ltp. 31
Vásártéri Ltp. bölcsőde
Alkotmány u. 7
Alkotmány u. gyakorlókert

Kátyú mérete (m2):
3
1
10
0,5
2
0,5
2
1
2
1,5
1
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
1
1
2
10
5
1
1
0,5
2
2
2
3
2
0,5
0,5
0,5
2
1,5
5
0,4
0,2
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Micsurin u. 30
József Attila u. 10 - 15
Toronyi u. 21
Selyem u. 65
Sugár u. –Apponyi u.
Kulich Gy. u. 7.
Rácz L. u. 14
Rácz L. u. 10
Rácz L. u. 16
Rácz L. u. 26
Endrődi u.- Apponyi u.
Táncsics u. 40
Kántorkert sor
Besenyszegi út
Zrínyi M. u. 47
Tompa u. Bocskai u. sarok
Tompa u. 13
Mirhóháti (kötélüzem)
Mirhóháti u. – Hősök u.
Hősök u. 72
Kis Bálint u. 35
Kis Bálint u. 16/1
Kis Bálint u. 14
Kis Bálint u. 12
Kis Bálint u.13
Kis Bálint u. 15
Kis Bálint u.8
Kis Bálint u.2
Kálvin u.45
Kálvin u.51
Kálvin J. u. Bajcsy Zs. u.
Hunyadi u. 49
Lehel u. 27
Mikszáth u. 51
Gárdonyi u. u. 71
Széchenyi u. 21
Katona J. u. 13
Katona J. u. 6
Körgát u. u. 25/1
Hatház utca (lejáró)
Polányi u. 46/1,49,61,75
Polányi u. -Szabadság u. ker.
Hősök u. -Somogyi u.
Deák u.
Csillagos u. 2,4,9
Napkeleti u. 8,11
Kilián tér 9,26
Micsurin u. 6,18,20,22/1,28,30
Sugár u. -Bartók u.
Sugár u. -Tulipán u.
Sugár u. 46/2,108,133,134,79
Egressy u. 3,4,5
Akác u. 7,9/1
Szélmalom u. 1,6,8,18
Endrődi u. 5,7,10
B. Molnár u. 7
Zalka u. 2

5
10
0,5
1,2
0,2
0,5
1,5
1
2
1,5
1
5
2
20
0,5
2
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10
5
1
0,5
15
1,0
1,0
2,0
5,0
0,5
0,5
2,5
1,5
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
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Juhász Gy. u. 38,34
Ady u. 5.
Selyem u. -Blaha u. ker.
Selyem u. 65
Selyem u. Apponyi u. ker.
Selyem u. -Szabadság u.
Selyem u. 104.
Selyem u. -Október 6 ltp.
Selyem u. -Szent Erzsébet u. ker
Összesen: 206,5 m2

1,0
0,5
4,0
1,0
1,0
6,0
3,0
2,0
0,5

Szükséges aszfaltmennyiség: 206,5 m2 x 0,1= 20,65 m3
A kátyúzás költségei
Mennyiség
Anyagár
Munkadíj
Összesen
Áfa
Bruttó költség

20,65 m3
68.060 Ft/m3
38.028 Ft/m3
2.190.717 Ft
591.493 Ft
2.782.210 Ft

A Vasvári Pál utcai és Orgona utcai útépítés során felmerült és kivetett közműfejlesztési hozzájárulásokból máig
1.075.688 Ft-ot befizettek az érintett lakosok és további 500.631 Ft összeg áll rendelkezésre a kátyúzás és
útfelújításra elkülönített keretösszegből.
A felmért kátyúk kijavításához szükséges bruttó 2.782.210 Ft biztosításához a meglévő 1.576.319 Ft mellé további
1.205.891 Ft-os forráskijelölés szükséges.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tartalékmennyiség
beillesztésével összesen 230 m2 felületen valósuljon meg kátyúzás. A
beruházáshoz szükséges bruttó 3.098.830 Ft összegű forrást a Vasvári Pál utcai és
Orgona utcai közműfejlesztési hozájárulás és a Regionális Hulladéklerakó építése
során fellépő Kulturális és Örökségvédelmi bírság csökkentésével keletkező
költségvetési tartalék terhére biztosítsa.

Döntési javaslat
"Kátyúzási terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012 évben 230 m2 kátyúzási munkát támogat,
a beruházáshoz szükséges ..................................... Ft-ot a Vasvári Pál utcai és Orgona utcai
közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyt összeg és a 2012. évi költségvetés felhalmozási Tartalékai között
található Kulturális Örökségvédelmi birság tartaléka terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
B) alternatíva
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Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012 évben a rendelkezésre álló 1.576.319 Ft
erejéig végeztet kátyúzási munkálatokat. Utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t egy új, csökkentett kátyúzási
lista kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő, összesen 206,5 m2
kiterjedésű úthiba kijavítását.
A beruházáshoz szükséges bruttó 2.782.210 Ft-ot a Vasvári Pál utcai és Orgona utcai útépítés során
felmerült és kivetett közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyt 1.075.688 Ft-ból, a kátyúzás és útfelújításra
elkülönített 500.631 Ft -ból, valamint a .................................. terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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25. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. év első félévi munkatervének megfelelően a Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint a belterületi
önkormányzati utak kezelője elkészítette az első félévi beszámolót az útkezelési és üzemeltetési feladatok
ellátásáról.
A benyújtott beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a az útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
Tárgy: Üzemeltetési feladatok
Ikt.:
/2012.
Üi.: Molnárné Varga Margit
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1
Dr Tímár Andrea osztályvezető Asszony
részére
Tisztelt: Dr Tímár Andrea!
Varjú Róbert kérése alapján megküldjük 2012. 06.12-i időszakra a GYOMASZOLG
KFT által végzett:

-

Útkezelési és üzemeltetési feladatok ellátásáról a beszámolót

I. Útkezelési feladatok
Gyomaendrőd város útjait a GYOMASZOLG KFT kijelölt alkalmazottjai
rendszeresen 2 [alkalom/hét] gyakoriság szerint bejárják, egyrészt a
közlekedési táblák hiánytalanságának és állagának, másrészt az útburkolatok
ellenőrzése céljából.
Az útburkolatok állapotában bekövetkezett változásokat a természetes erózión
kívül jellemzően a közműbekötések miatti roncsolások majd az ezt követő
rekonstruálások okozzák. Az előzőek miatt a közműcsatlakozásokat végző
szolgáltatók munkáit minden esetben szabályozza és ellenőrzi a GT.
Írásbeli instrukciókat kapnak a bontás, a forgalmi-rend szabályozás, és az
utak helyreállításának üzemeltetői paramétereiről, követelményeiről.
A hiányzó KRESZ – táblák pótlásáról, azok formai és tartalmi felülvizsgálatáról
az üzemeltető gondoskodik.
Természetesen a képviselők, és a lakosság racionális véleményeit is
figyelembe vettük a Városüzemeltetési Irodával történő módosítást célzó
egyeztetések és a megrendelések készítése során.
Takarékossági szempontok alapján a sérült de még javítható tartó rudakat és
táblákat kiegyengetjük, a lekopott jelzéseket mázolással javítjuk.
A táblákat a Városüzemeltetési Iroda megrendelései alapján helyezzük ki. A
munkák ellenértékének számlázása 2012.03.31-ig havonként történt, .
2012.04.01-től negyedévente történik.
Az utak kátyúzási igényének felmérése évente egy alkalommal esedékes.
Ennek a munkának a felmérése illetve előkészítése azonban egy
sokszereplős feladat, amely jellemzően egyéb önkormányzati beruházási

programokhoz kapcsolódik. 2012. március hónapban kaptunk megrendelést a
város területén lévő gyalogos átkelő táblák kihelyezésére a fő úton. Kátyúzás
2012
évben
a
város
területén
nem
történt.
Minden évben készítünk ütemtervet hó-eltakarításra, utak, kerékpárutak
jégmentesítésére, jégmentesítő anyagok beszerzésére.
Útfenntartási munkák 2012.03.31-ig (GYOMASZOLG KFT) (nettó)
Útkezelési feladatokra leszámlázott összeg:
301.660,- Ft
Ebből táblák megrendelése, gyalogátkelőhely táblák:
102.492,- Ft
Aknafedlap, víznyelő pótlás nem volt
Hó-eltakarítás, jégmentesítés:
2.728.826,- Ft
Útjavításra, felújításra kátyúzás nem volt:
2012 évre útfenntartási feladatok ellátása során várhatóan felmerülő költségek
tervezett összege nettó1. 900 ezer Ft. (Hótakarítás: anyagköltség,
síkosságmentesítő anyag, gépköltség, munkabér valamint közlekedési táblák
javítása, pótlása).

Gyomaendrőd, 2012. 06. 12.

Tisztelettel:
Fekete József
Ügyvezető igazgató

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

Körös Kajak SE - Csónakház felújítás LEADER támogatás melléklete –
használatba adási szerződés módosítás
Mile Erika, Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület „Csónakház felújítása a Körös-Maros Nemzeti Park kapujában” címmel 2011.
december 5-én benyújtott LEADER pályázata bruttó 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által.
Az épület felújítása, bővítése 2 ütemben történik. Az első ütemben jelen LEADER támogatással megvalósul a
meglévő épület felújításával egy 69,2 m2-es csónaktároló, WC, az épülethez tartozó járda és egy parkolóhely, külső
udvari világítás. A kommunális szennyvíz gyűjtés és tárolás 1 m3-es földbe süllyesztett műanyag szennyvíztisztító
berendezéssel valósul meg. A tervezet szerint az új nyílások felett Porotherm áthidalók kerülnek elhelyezésre, teljes
körű felújításra kerül a taréjszelemenes tetőszerkezet. Tervek szerint a projekt megvalósítás 2012. október végén
zárul. Az Egyesület a gördülékeny lebonyolítás megszervezésére projektmenedzsmentet hozott létre. Első lépésként
árajánlatot kérnek az építési és műszaki ellenőrzési munkákra.
A pályázat benyújtásakor a Képviselő-testület határozatával biztosította az egyesületet, hogy „támogatás elnyerése
esetén hozzájárul a nyertes pályázat végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések pályázó általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja, hogy nem él rendes felmondási jogával és az ingatlan
a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára a pályázó sportegyesület rendelkezésre áll.” (Pénzügyi
bizottság 2011. 12. 11-ülés)
A 2011. február 3-án kelt Használatba adási szerződés több pontját kérte a támogató hatóság felülvizsgálni.
Módosító javaslatai a következőek:
3.1 pontja jelenleg:
„A használatba adó jelen megállapodásban használatba adja a fentiekben meghatározott ingatlant a
felépítményekkel együtt, a használatba vevő pedig köszönettel használatba veszi az ingatlant.”
3.1 pontja a változtatással:
"A használatba adó kizárólagos használatot biztosít az ingatlanon használatba vevő részére, egészen a Körös Kajak
SE LEADER pályázatában vállalt fenntartási idő végéig.
5.8 pontja jelenleg:
„Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással , új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.”
5.8 pontja a kiegészítéssel:
Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik. A használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy
az ingatlanon történt fejlesztéseket sem képében, sem funkciójában nem változtatja meg."
5.9 és 5.10 pontja jelenleg:
5.9
Amennyiben az egyesület kéri a használati szerződés felbontását, akkor az önkormányzat az egyesület
által az ingatlanon elvégzett beruházási kiadásait nem téríti meg.
5.10
Amennyiben az önkormányzat kéri a használati szerződés felbontását, akkor az egyesület által az
ingatlanon elvégzett igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
Az 5.9 és 5.10 pontok törlésre kerülnek.
A 6 és 7..pont jelenleg:
6.)
A megállapodás felmondása:
6.1.
A jelen megállapodást bármelyik fél 1 évre szóló írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás
nélkül felmondhatja.
7.)
A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül
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felmondhatja, ha
7.1. a használó a rendelkezésére bocsátott ingatlant nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi
7.2. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
7.3. a használó a használt ingatlant, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen
használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal.”
A 6.és 7.pont a változtatással:
6.) A megállapodás felmondása:
6.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik úgy, hogy azt bármelyik fél a projekt
kötelező 5 éves fenntartási időszakát követően év végére a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
indoklás nélkül 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.

7. Rendkívüli felmondás esetei, menete és szankciói:
7,1 Esetei
7.1.1 a használatba adó részéről:
7.1.1.1 Használó nem fizeti meg időben az önkormányzat által megelőlegezett támogatást. A megfizetés
határideje a műszaki átadást, illetve használatbavételi engedély jogerőssé válását követő 180 nap elteltét
követő nap.
7.1.1.2 Használó nem a kért célra használja az ingatlant, illetve nem tartja karban.
7.1.2 a használatba vevő részéről:
7.1.2.1 A használatba adó korlátozza a megállapodásban rögzített célnak megfelelő használatot
7.2 Menete:
7.2.1 Amennyiben a szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8
munkanapon belül a felszólítás nem jár eredménnyel, a fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal
felmondani.
7.3 Szankciója:
7.3.1.Amennyiben a Használatba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Használatba
adó jogosult a Használatba vevő tulajdonában álló Gyomaendrőd 3263/7 hrsz-ú kivett csónakház, udvar
művelési ágú ingatlanra a megelőlegezett támogatás erejéig az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és
terhelési tilalmat bejegyeztetni, azzal, hogy amennyiben a Használatba vevő által a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumához a Fűzfás-zugi Vízitelep és Csónakház befejezésére benyújtott egyedi kérelem
támogatásban részesül, a felek felülvizsgálják a szerződés jelen rendelkezését.
7.3.2 Amennyiben a Használatba vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Használatba
adó köteles megtéríteni a Használatba vevő támogatási szerződés tovább nem teljesítéséből eredő kárát.
A szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.
A használatba adási szerződésnek közokiratnak, vagy 2 tanuval aláírt magánokiratnak kell lennie.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a Használatba adási szerződés módosítási lehetőségét
szíveskedjenek megvizsgálni.

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

A Bizottság a szerződés módosítás elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Használatba adási szerződés módosítás-Körös Kajak SE"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 3-án kelt, Körös Kajak
Sportegyesülettel kötött használatba adási szerződés 1. sz. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
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HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András
polgármester , mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó),
másrészről:
Körös Kajak Sportegyesület (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1., képviseli: Gellai Imre elnök),
mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)
között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
Felek használatba adási szerződést kötöttek a Gyomaendrőd, 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2 területű ingatlan használata
tárgyában 2011. február 3-án. E szerződést az alábbiak szerint módosítják:
1.) A szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A használatba adó kizárólagos használatot biztosít az ingatlanon használatba vevő részére, egészen a Körös Kajak
SE LEADER pályázatában vállalt fenntartási idő végéig.”
2.) A szerződés 5.8 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„A használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon történt fejlesztéseket sem képében, sem
funkciójában nem változtatja meg.”
3.) A szerződés 5.9. és 5.10 pontjai törlésre kerülnek.
4.) A szerződés 6.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik úgy, hogy azt bármelyik fél a projekt
kötelező 5 éves fenntartási időszakát követően év végére a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
indoklás nélkül 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.”
5.) A szerződés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Rendkívüli felmondás esetei, menete és szankciói:
7,1 Esetei
7.1.1 a használatba adó részéről:
7.1.1.1 Használó nem fizeti meg időben az önkormányzat által megelőlegezett támogatást. A megfizetés határideje
a műszaki átadást, illetve használatbavételi engedély jogerőssé válását követő 180 nap elteltét követő nap.
7.1.1.2 Használó nem a kért célra használja az ingatlant, illetve nem tartja karban.
7.1.2 a használatba vevő részéről:
7.1.2.1 A használatba adó korlátozza a megállapodásban rögzített célnak megfelelő használatot
7.2 Menete:
7.2.1 Amennyiben a szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon
belül a felszólítás nem jár eredménnyel, a fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
7.3 Szankciója:
7.3.1.Amennyiben a Használatba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Használatba adó
jogosult a Használatba vevő tulajdonában álló Gyomaendrőd 3263/7 hrsz-ú kivett csónakház, udvar művelési ágú
ingatlanra a megelőlegezett támogatás erejéig az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat
bejegyeztetni, azzal, hogy amennyiben a Használatba vevő által a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához a Fűzfászugi Vízitelep és Csónakház befejezésére benyújtott egyedi kérelem támogatásban részesül, a felek felülvizsgálják a
szerződés jelen rendelkezését.
7.3.2 Amennyiben a Használatba vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Használatba adó köteles
megtéríteni a Használatba vevő támogatási szerződés tovább nem teljesítéséből eredő kárát.”
6.) Ezen megállapodás a Gyomaendrőd, 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2 területű ingatlan használata tárgyában 2011.
február 3-án kötött szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A Szerződő felek a használatba adási szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2012.
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………………………………..
Használatba adó

……………………………….
Használatba vevő

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 02.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Regionális Hulladékkezelőmű eszközök átadása a társtulajdonos
településeknek
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű (Gyomaendrőd 0130/15 helyrajzi számú, természetben a
Gyomaendrőd, Külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám ) ingatlanra a 2010. szeptember 30.-án kelt megállapodás
alapján Gyomaendrőd, Szarvas, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kardos, Kondoros, Örménykút és Kétsoprony
települések tulajdonrésze bejegyzésre került a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
A Regionális Hulladékkezelőmű telephelyén lévő egyéb gépek, berendezések valamint a járművek nyilvántartási
rendezése azonban nem történt meg.
A közös tulajdon létrehozására kötött megállapodás III. Jogok és kötelezettségek fejezet 6./ bekezdése rendelkezik a
tulajdonostársak ingatlan, valamint a hozzátartozó gépek, berendezések birtoklásának jogosultságáról. A teljes
vagyon használata után, - ebbe beletartoznak a gépek, berendezések, járművek is - bérleti díjat fizet a Regionális
Hulladékkezelő Kft. a településeknek. A gépek, berendezések, járművek Gyomaendrőd Város Önkormányzata
könyveibe vannak felvezetve, mint üzemeltetésre átadott eszközök.
Az egyeztetések alapján álláspontunk szerint az eszközök, hivatkozva a 2010. szeptember 30.-án kelt
megállapodásra, valamint a társasági szerződésre vagyonrendezés címén térítésmentesen átadhatók. A települések
a későbbiekben dönthetnek arról, hogy az eszköz tulajdonrészüket apportálják e a társaságba.
Javaslatunk, hogy az eszközök kerüljenek felvezetésre a tulajdonostárs települések eszköznyilvántartásába a
társasági szerződésben meghatározott tulajdoni hányadnak megfelelően.
Elkészítettük az eszközök átadására vonatkozó megállapodás tervezetet, melyet megküldtünk a társtelepüléseknek
véleményezésre. A megállapodás tervezet 1. számú melléklete tartalmazza az eszközök értékadatait, amely a 2012.
március 31. állapotnak megfelelő.
A 2011. december 31.-i leltározás során a Regionális Hulladékkezelő Kft. jelezte, hogy a PC konfiguráció teljesen ki
lett cserélve. A társaság által közölt új konfiguráció leírása az előterjesztés mellékeltét képezi.

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

A Bizottság egyhangúlag javasolja a határozati javaslatban
szereplő megállapodás tervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"Megállapodás tervezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapító résztulajdonosa javasolja, hogy a Gyomaendrődi
Regionális Hulladékkezelőmű telephely létesítése során a beruházással létrehozott eszközök átadása a tulajdonos
önkormányzatok részére az alábbi megállapodás alapján történjen.
MEGÁLLAPODÁS
BERUHÁZÁSSAL LÉTREHOZOTT ESZKÖZÖK ÁTADÁSÁRA
( tervezet )
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 sz. képviseli: Várfi András
polgármester), mint Gesztor
továbbiakban: Gesztor
másrészről
Szarvas Város Önkormányzata (5540, Szarvas, Szabadság út 25-27 képviseli Babák Mihály polgármester),
Hunya Község Önkormányzata (5555, Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli: Petényi Szilárdné polgármester),
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551, Csabacsűd, Szabadság út 41 képviseli Molnár József
polgármester),
Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621, Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. sz. képviseli: Petneházi Bálintné
polgármester),
Kardos Község Önkormányzata (5552, Kardos, Gyomai út 24 sz. képviseli: Brlás János polgármester),
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553, Kondoros, Hősök tere 4-5 sz., képviseli Dankó Béla polgármester),
Örménykút Község Önkormányzata (5556, Örménykút, Dózsa György út 26 sz. képviseli: Szakács Jánosné
polgármester) és
Kétsoprony Község Önkormányzata (5674, Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11., képviseli: Völgyi Sándor polgármester)
-

továbbiakban együtt: Szerződő felek/tulajdonostársak -

között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
I.

Előzmények

1./ A Tulajdonosok 2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési területükön
keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó feladatok közös
ellátására.
A hulladéklerakó telep - Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű - a Gyomaendrőd 0130/15 helyrajzi számú,
természetben a Gyomaendrőd, külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.
2./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. július 7. keltezésű Egyszerűsített Határozatával az
építményt bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba a 35389/2010.06.23. számú határozatával.
3./ A Regionális Hulladékkezelőmű telephely ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése megtörtént, ezt követően
kerülhet sor a beruházással létrehozott eszközök vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adására gazdasági társaság
részére, vagy önkormányzati társulás részére.
Az alábbiakban részletezett gépek, berendezések, járművek Gyomaendrőd Város Önkormányzata könyveibe
vannak felvezetve a 16. számlacsoportban, mint üzemeltetésre átadott eszközök.
Megnevezés
Bruttó érték
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
3599430
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító felépítmény Renault
23700000
premium 370.269 6x2D járóképes alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db HP laserjet 2300 D
1440000
típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
1890000
VSH 200-CS típusú hídmérleg
3845000
TANA G-290 kompraktor
59000000
Gépek, berendezések, járművek összesen:
93474430
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II.

A Szerződés tárgya

4./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel közös tulajdont kívánnak létrehozni a 3. pontban meghatározott
eszközökre az alábbi eszmei tulajdoni hányadokban:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

3383/10000
3909/10000
463/10000
120/10000
182/10000
327/10000
1317/10000
124/10000
175/10000

5./ A Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy
az eszközök a 3. pontban meghatározott eszmei tulajdoni hányadokban az Önkormányzatok tulajdonába kerüljön és
az így létrejött közös tulajdon az Önkormányzatok könyveiben bejegyzést nyerjenek.
6./ Az átadáskor mind a gesztornak, mind a társönkormányzatoknak át kell vezetniük a 11-13. számlacsoportban
aktivált eszközeinek értékét a 16. üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök számlacsoport megfelelő alszámlájára a szerződés 1. számú mellékletében
feltüntetett tulajdoni hányadnak megfelelő bruttó értékkel, valamint az aktuális elszámolt értékcsökkenés összegével.
A beruházás évekkel korábban befejeződött, az eszközök felvezetése, az értékcsökkenés elszámolása lezárt
költségvetési éveket érint, ezért az önkormányzatok könyveiben a szükséges helyesbítéséket az önellenőrzés
szabályinak megfelelően kell végrehajtani.
III.Jogok és kötelezettségek
7./ Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonostársak mindegyike jogosult a gépek, berendezések, járművek
birtoklására és használatára a hulladéklerakó telep üzemeltetése érekében.
8./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a gépek, berendezések, járművek birtoklása, használata, hasznosítása,
valamint a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében a tulajdonostársak szótöbbséggel
határoznak, figyelembe véve, hogy minden tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga,
amennyiben a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás alapító okirata másképp nem rendelkezik.
9./ A tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terhelik a gépek, berendezések, járművek fenntartásával járó
illetve az üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és
ugyanilyen arányban viselik az azokban bekövetkező kárt is.
10./Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges rendkívüli munkálatokat bármelyik tulajdonostárs
jogosult elvégezni, azonban az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs viselni köteles. Ilyen jellegű
kiadások előtt minden tulajdonostársat értesíteni kell.
11./ Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a közös tulajdonban lévő gépekkel, berendezésekkel,
járművekkel kapcsolatban szótöbbséggel hozott határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a kisebbség jogos
érdekeinek lényeges sérelmével jár, a kisebbség a határozatot a bíróságnál megtámadhatja. A megtámadás a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Jelen
pontban foglalt rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a tulajdonostársak között vitás a tervezett
munkálat szükségessége a gépek, berendezések, járművek állagának megóvásához és fenntartásához.
12./ A tulajdonostársak, tulajdonosi közösség egyhangú határozata szükséges
a) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz,
b) az egész gépek, berendezések, járművek feletti tulajdonjog átruházásához, használatba adásához vagy más
módon való megterheléséhez.
13./ Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet, azonban a tulajdonostárs tulajdoni hányadára
a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti
meg, de a közös cél érdekében létrehozott gépekben, berendezésekben és járművekben levő tulajdoni hányadot a
működési körből nem vonhatja ki.
14./ Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet és
amennyiben a gépeket, berendezéseket, járműveket érintő bármilyen veszteségtől való megóvás érdekében
szükséges, a tulajdonostársak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül is jogosult szerződést kötni, vagy
jognyilatkozatot tenni, erről a tulajdonos társakat 3 napon belül írásban értesíteni köteles, amelyet utólag a tulajdoni
közösségnek el kell fogadnia.
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IV. Egyéb rendelkezések
15./ A Gesztor szavatosságot vállal a gépek, berendezések, járművek per-, teher és igénymentességéért.
16./ A gépek, berendezések, járművek működésével, felújításával kapcsolatos döntéseket a tulajdonosok közössége
hozza meg, amennyiben azok nem tartoznak a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
hatáskörébe. A döntéseket az üzemeltetésre létrehozott Kft. köteles végrehajtani.
17./ A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok
az irányadók.
Szerződő felek a jelen – …. számozott oldalból álló - megállapodást 14 egymással szó szerint megegyező
példányban, annak elolvasása és értelmezése után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá.
Gyomaendrőd , 2012. …….

……………………
Dankó Béla
Polgármester

………………..
Zsindely Ferencné
jegyző

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

………………… ……………………
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

P.H.

P.H.

………………..
Babák Mihály
Polgármester

…………………
Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzata

………………… ……………………
Molnár József
Kasikné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

P.H.

P.H.

………………..
Petneházi Bálintné
Polgármester

……………….
…………………… ……………………
Dr. Földesi Szabolcs
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
jegyző
polgármester
jegyző

Csárdaszállás Község Önkormányzata

Kétsoprony Község Önkormányzata

P.H.

………………..
Petényi Szilárdné
Polgármester

P.H.

……………………
Miskó Bence
kör jegyző

Hunya Község Önkormányzata

…………………… …………………….
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kardos Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

……………………
Szakács Jánosné
Polgármester

…………………..
Miskó Bence
körjegyző
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Örménykút Község Önkormányzata
P.H.
1. számú melléklet
A gyomaendrődi 0130/15 hrsz.-ú hulladéklerakó telep beruházása során közösen létrehozott
gépek, berendezések és járművek tulajdonjogának felosztása a megállapodás alapján
A tárgyieszköz nyilvántartó lapok a 2012. április 1.-i állapotot tartalmazzák, az adatok forintban
Megnevezés
MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató

bruttó érték
elszámolt ÉCS
nettó
3599430
3599430
23700000
23700000

SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

0
0

ÉCS%

1440000

1440000

0

1890000
3845000
59000000
93474430

1840083
3743440
57441584
91764537

49917
101560
1558416
1709893

3909
1407017
9264330

10000
nettó
0
0

562896

562896

0

738801
1503011
23063100
36539155

719288
1463311
22453915
35870758

19513
39700
609185
668397

3383
1217687
8017710

10000
nettó
0
0

487152

487152

0

639387
1300764
19959700
31622400

622500
1266406
19432488
31043943

16887
34358
527212
578457

településenkénti felosztás
Szarvas Város Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
1407017
9264330

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

écs

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
1217687
8017710

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:
Kondoros Község Önkormányzata
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écs

20
20

33
14,5
14,5
14,5

tulajdoni részarány

474045
3121290

10000
nettó
0
0

189648

189648

0

248913
506387
7770300
12310582

242339
493011
7565057
12085390

6574
13375
205243
225193

463
166654
1097310

10000
nettó
0
0

66672

66672

0

87507
178024
2731700
4327866

85196
173321
2659545
4248698

2311
4702
72155
79168

327
117701
774990

10000
nettó
0
0

47088

47088

0

61803
125732
1929300
3056614

60171
122410
1878340
3000700

1632
3321
50960
55914

182
65510
431340

10000
nettó
0
0

26208

26208

0

34398
69979
1073800
1701235

33490
68131
1045437
1670115

908
1848
28363
31120

bruttó
474045
3121290

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összsen:

écs

1317

Csabacsűd Község Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
166654
1097310

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

écs

Kétsoprony Község Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
117701
774990

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

écs

Kardos Község Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
65510
431340

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:
Hunya Község Önkormányzata
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écs

tulajdoni részarány

62990
414750

10000
nettó
0
0

25200

25200

0

33075
67288
1032500
1635803

32201
65510
1005228
1605879

874
1777
27272
29923

124
44633
293880

10000
nettó
0
0

17856

17856

0

23436
47678
731600
1159083

22817
46419
712276
1137880

619
1259
19324
21203

120
43193
284400

10000
nettó
0
0

17280

17280

0

22680
46140
708000
1121693

22081
44921
689299
1101174

599
1219
18701
20519

bruttó
62990
414750

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

écs

175

Örménykút Község Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
44633
293880

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

écs

Csárdaszállás Község Önkormányzata
tulajdoni részarány

bruttó
43193
284400

MTZ 820. mezőgazdasági vontató
MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténer szállító
felépítmény Renault premium 370.269 6x2D járóképes
alvázra szerelve
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db
HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
SFA 01 K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompraktor
összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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28. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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.

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

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

Döntési javaslat
"tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tagdíj fizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Mile Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a LEADER Helyi Akciócsoport címbirtokosa. A Körös Kajak
SE és Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapítvány 7 - 7 millió Ft támogatást elnyert pályázatait a
szervezeten keresztül számolja el. Az Egyesületnek civil szervezeteknek kiírt támogatások odaítélésénél is döntő
szerepe van.
Címbirtokosként a saját működésére támogatást igényelt, a benyújtott pályázatát azonban még nem bírálták el. (Ha
működési támogatását megkapja a befizetett tagdíjak összegét visszautalja) Likviditása megőrzése érdekében a
Közgyűlés az előterjesztésben szereplő határozatokat hozta.
Az Egyesület Elnöke 11/2012 ügyiratszámú megkeresésében (előterjesztés melléklete) kéri az Önkormányzatot,
hogy a Gyomaendrődre eső 2 834 067 Ft tagdíjat (2012. 05. 31-ig= 1 417 034 Ft és 2012. 09.01-ig = 1 417 033 Ft)
átutalni szíveskedjen és a szükséges KT döntést ez ügyben hozza meg.
Az Önkormányzat költségvetésében a tagdíj összegére forrás még nincs kijelölve.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

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

A Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához a
szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében a 2012 évi 2 834 067 Ft
tagdíjat a 2012 évi költségvetés felhalmozási tartaléka között, a kulturális
örökségvédelmi bírság maradványának terhére biztosítsa megelőlegezni, a Körösök
Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési támogatásának
realizálódásáig.

Döntési javaslat
"Tagdíj fizetés Körtösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület térségi
koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához a szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében a 2012
évi 2 834 067 Ft tagdíjat a 2012 évi költségvetés felhalmozási tartaléka között, a kulturális örökségvédelmi bírság
maradványának terhére biztosítja megelőlegezni, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési
támogatásának realizálódásáig.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hagyományteremtő szándékkal 2006-ban útjára indította ’A tisztább és
ápoltabb Gyomaendrődért’ elnevezésű környezetszépítési versenyt. A verseny célja elsősorban figyelemfelkeltés
környezetünk szebbé tételére, a szép kialakítású, ápolt helyi díszkertek, zöldfelületek felkutatása.
2011-ben az elmúlt évek tapasztalataira alapozva hét kategóriában lehetett a versenyre nevezni, azokon belül is
megkülönböztettük a családi házak és a társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan környezetszépítésével csak egy,
a nevező által kiválasztott kategóriában lehetett versenyezni. A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri, és a
pontozó bizottság elnöke értékelte szem előtt tartva a környezetalakítás összhatását. Minden évben új bizottsági
tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a 2011-es évben a zsűri tagjai voltak: Dr. Farkasinszky Erzsébet, Nagyné
Perjési Anikó, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselők, valamint Marton Dániel, mint a
bizottság elnöke. A helyezések és a díjak a zsűritagok önálló értékelése által 0-40 között adományozott pontszámok
összesítése alapján kerültek megállapításra, vagyis az elérhető maximum pontszám 200 pont volt.
A versenyre 28 családi ház, 2 társasház, 1 nevelési-oktatási intézmény, 3 szociális intézmény, 1 vállalkozás
jelentkezett.
A helyezések és a díjak a zsűritagok önálló értékelése által, 0-10 között adományozott pontszámok összesítése
alapján kerültek megállapításra. A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kicsit bepillantást engedett az
ott lakók életébe. Nagyon szép kertekkel találkozott a zsűri a tavalyi évben: különleges és hagyományos egynyári
virágkiültetésekkel, sziklakerti kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, lombhullató cserjék társításával,
különleges növények gyűjteményével…..
A fentiek alapján javasoljuk, a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a versenykiírás a tavalyi évvel azonos
versenykategóriákban kerüljön meghirdetésre, és egy-egy ingatlan csak egy, a nevező által kiválasztott kategóriában
versenyezhet. Abban az esetben, ha a kategóriákban nem lesz versenyhelyzet, a bíráló bizottság döntsön a jutalmak
átcsoportosításáról.
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra, a tavalyi évhez hasonlóan az őszi terméskiállítás keretében kerüljön sor,
ahol a versenyben résztvevők átvehetik jutalmaikat ünnepélyes keretek között. A 2012. évi költségvetésben (a
parkfenntartás kiadásai között) a környezetszépítési verseny szervezésére, díjazására „a korábbi évekhez képest
kevesebb” Bruttó 150.000,- Ft áll rendelkezésre. Javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a verseny
szervezésére, díjazására szánt keretösszeg elosztásáról a zsűrizéssel megbízott bizottság döntsön, és az elmúlt
évekhez hasonlóan 2012. év őszén beszámolóban tájékoztatást adunk a verseny lebonyolításáról.
A verseny széleskörű meghirdetését, lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya végzi 2012ben is.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tisztább és Ápoltabb
Gyomaendrődért verseny zsűri tagjainak Marton Dániel, Nagyné Perjési
Anikó, Iványi Lajosné és Lehóczkyné Timár Irén képviselőket, javasolja
továbbá, hogy Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő helyére jelöljön ki új zsűri
tagot.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A BIzottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
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"A "tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012-ben ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c.
környezetszépítési versenyt az elmúlt évi versenykategóriák megtartásával. A részletes versenyfelhívást a
zsűrizéssel megbízott bizottság hagyja jóvá.
A versenyben részt vevők díjazására a 2012. évi önkormányzati költségvetésben bruttó 150.000.- Ft áll
rendelkezésre, melynek elosztásáról a verseny zsűrije dönt, és a 2012. évi őszi terméskiállítás keretében kerülnek
átadásra a jutalmak. A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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31. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Morgan Stanley és a Gyermekétkeztetési Alapítvány az Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatával
összhangban pályázatot írt ki (a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012. – nyár programhoz hasonlóan; lásd. Tájékoztató)
Magyarország összes települési önkormányzatára vonatkozóan, Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 20122013 címmel.
Cél, hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívül hétvégeken, iskolai szünetekben
minden óvodás és általános iskolás korú gyermek rendszeresen táplálkozzék.
Kedvezményezettek a 3-14 év közötti szegény sorban élő gyermekek, akiket a pályázó település oktatási
intézményei jelölnek ki. Egy település 20 gyermek ellátására nyújthat be pályázatot.
A pályázathoz önrész biztosítása az Önkormányzatok részéről nem igényelt!
A pályázaton maximum 4 települési önkormányzat részesülhet pozitív elbírálásban.
A program 2012. év júliusától 2013. júliusáig valamennyi hétvégére 1-1 adag, a nyári szünetre naponta 1-1 adag, a
tavaszi és téli szünetre naponta 1-1 adag, így egy évre minimum 160 adag ennivaló átadását biztosítja a 20
kisgyermeknek. Amennyiben az Alapítvány támogatásban részesíti Önkormányzatunkat, az endrődi településrészen
kerül kiválasztásra az érintett 20 kisgyermek.
Fontos, hogy a programot finanszírozó cég alapítvány által közölt adatait a helyi lapban havonta közzé kell tenni és a
lapból egy támpéldányt minden hónapot követő 10. napon el kell juttatni az alapítványhoz.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani 2012. 06. 26. éjfélig. A határidőig beérkezett pályázatokat
az Alapítvány kuratóriuma és külső szakértői értékelik, az alapítvány honlapján lesznek megtekinthetőek az
eredmények.
Mivel a beadási határidő korábbi, mint a Képviselő-testület soron következő ülésének időpontja, így jelen
Tájékoztatóban ismertetjük a pályázat benyújtását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. júniusában pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítvány
Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012 – Nyár c. felhívása alapján, 25 kisgyermek étkeztetésére vonatkozóan, melyről a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a júniusi ülésén már tájékoztatás kapott,
illetve Tájékoztató készült a programról a Képviselő-testület 2012. júniusi ülésére is.
A két pályázat kiírója ugyan az a szerv. Ettől függetlenül a pályázatot benyújthatjuk mindkét programra, azonban
amennyiben mindkét pályázat kedvező elbírálásban részesül, választanunk kell, hogy melyik támogatást vesszük
igénybe. Ebben az esetben jobb választás a Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013, mert abban 20
kisgyermek 1 éves étkeztetéséről van szó, míg a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012 – Nyár programban 25
kisgyermek 6 hónapig tartó étkeztetésére lehetett pályázni.
A pályázatok eredményéről tájékoztatót készítünk a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak elfogadására.

Döntési javaslat
"Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013 "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013 felhívás alapján
elkészített pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2012. július – 2013. július.
Amennyiben a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012 - Nyár c. és a Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013
c. pályázat is támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Morgan Stanley Mindenki Ebédel
program 2012-2013 c. támogatást kívánja igénybe venni.
A pályázatok eredményéről tájékoztató benyújtása szükséges a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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32. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-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.

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

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

Döntési javaslat
"Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 - Nyár"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Raiffeisen Mindenki ebédel 2012 – Nyár pályázati felhívás alapján elkészített
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 Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVEHatáridő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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33. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A GYÜSZTE beszámolója
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 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.

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

A Bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja.

Döntési javaslat
"A GYÜSZTE beszámolója "
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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34. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a biotégla gyártásról
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011 októberében elindította a start munkaprogramot. A Téli programelem
keretei között volt lehetőség elindítani a biotégla gyártást.
November közepére Csorváson felújították a biotégla (vályogtégla) gyártó gépsort. Sajnos a gép elhelyezésére szánt
helyszín felújítására nem volt elegendő forrása az önkormányzatnak, így egy másik helyet kellett keresni neki. A
gépsor végül sikerült elhelyezni a Regionális Hulladékkezelő Kft. telephelyén, de egyelőre nem lehetett üzembe
helyezni, mert az átadó nem adta vele a gépkönyvet. A 2012. március 5.-én megjöttek a géppapírok, majd ezek
átvizsgálásra kerültek munkavédelmi felügyelet által. Április 3.-án beüzemelésre került a biotégla gyártó gépsor. A
dolgozókat betanították a Csorvási szakemberek, munkavédelmi oktatáson vettek részt. 6 m3 agyagos föld és 10q
cement alapanyaggal elkezdődött a próbaüzem. Többszöri leállás történt a beüzemelés óta, melynek okai
elsősorban elektromos meghibásodások voltak. A téli programelem február 1.-től április 30.-ig, majd október 1.-től
december 31.-ig tart. Ezen időszakok alatt van lehetősége az Önkormányzatnak dolgozókat alkalmazni és dologi
költségeket elszámolni a pályázat keretei között. A Start munkaprogram dolgozói megadott feladatok ellátására
lettek felvéve, ezek ellátásán kívül másra nem alkalmazhatók, így más egész év során futó programelemekből
átcsoportosítani dolgozókat nem lehet. Kérelmezésre kerül a programelem meghosszabbítása és a költségek
átcsoportosítása, amihez miniszteri döntés szükséges, így jelenleg más megoldást próbálunk keresni a gyártás
mihamarabbi folytatására.
A gépsor 48 üzemórán át dolgozott, amely során kb. 1300db tégla készült el.
Az összes ráfordítás 1 353 430 Ft volt, amelyből önerő 31 050Ft, valamint 1 322 380 Ft 100%-os támogatás.

Gépsor
felújítása

Támogatásból

Önerő

2,2 kW
villanymotor

63 250 Ft

0 Ft

2,2 kW
villanymotor

63 250 Ft

0 Ft

Zúzó gép

felújítás, festés,
anyagköltség

25 400 Ft

0 Ft

Keverőgép

2,2 kW
villanymotor

63 250 Ft

0 Ft

felújítás, festés,
anyagköltség

25 400 Ft

0 Ft

pneumatikus
munkahenger
2db)

50 800 Ft

0 Ft

felújítás, festés,
anyagköltség

25 400 Ft

0 Ft

2,2 kW
villanymotor

63 250 Ft

0 Ft

Zúzó gép

Présgép

Kompresszor
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felújítás, festés,
anyagköltség

25 400 Ft

0 Ft

Fémszerkezet

Pótlás, csere,
festés

50 800 Ft

0 Ft

Elektromos
hálózat

Teljes csere,
szerelvényezés

76 200 Ft

0 Ft

Munkadíjak

300 000 Ft

0 Ft

Kiszállítás

120 000 Ft

0 Ft

950 000 Ft

0 Ft

Csorvási
szakemberek
általi
szakmai
felkészítés

0 Ft

0 Ft

Felügyelői díj

Munkavédelmi
felügyelői
felülvizsgálatok,
balesetvédelmi
oktatás

0 Ft

12 000
Ft

Villanyszerelői
díj

Regionális
hulladékkezelő
villamoshálózatra
kötés, kiépítés

139 675 Ft

0 Ft

Anyagbeszerzés

Agyagos föld
3m3, cement
10q, szállítással

59 310 Ft

0 Ft

Agyagos föld
3m3, cement
10q, szállítással

59 310 Ft

0 Ft

Zúzó gép

Villanymotor
tekercselés

41 085 Ft

0 Ft

Kenőanyag

Hidraulika olaj

114l

73 000 Ft

0 Ft

Bérleti díj

Regionális
hulladéklerakó

0 Ft

19 050
Ft

Betanítás

Munkavédelmi
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Összes
ráfordítás

1 322 380 Ft

31 050
Ft

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elfogadta a biotégla gyártásról szóló beszámolót.

Döntési javaslat
"Beszámoló a biotégla gyártásról"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a biotégla gyártásról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter
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35. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvíz VIII. ütemről beszámoló
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyomaendrődi belvízrendezés VIII. ütemével kapcsolatban pályázatot nyújtott be Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Kamut, Kétsoprony és Kondoros településekkel Konzorciumban Belvíz-védelmi Önkormányzati
Konzorcium néven, a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” c. projektre 2011-ben. A projekt támogatást nyert 370.114.100,- Ft összköltséggel,
333.102.690,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással. Ezen feltételeket, a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás és a Támogatási Szerződés megkötését a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta a 2012. február 23.-i
ülésen, a 105/2012. (II.23.) Gye. Kt., 104/2012. (II.23.) Gye. Kt. és a 103/2012. (II.23.) Gye. Kt. sz. határozattal.
Gyomaendrődre vonatkozó költségek összege:
Beruházás összköltsége:
Támogatás mértéke:
Önerő mértéke:

102 143 868,- Ft
91 929 481,- Ft
10 214 387,- Ft

A tervdokumentáció műszaki tartalma röviden:
Gyomaendrőd város a tárgyi vízvédelmi rendszer fejlesztésével elsősorban a korábbi fejlesztések során megvalósult
belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekhez csatlakozva kívánja a meglévő csapadékvíz elvezető hálózatát
fejleszteni. Az 1. szakaszban a fejlesztésnél figyelembe vett öblözetek, illetve utcarészek a következők:
1. jelű öblözet
2. jelű öblözet

4. jelű öblözet
7. jelű öblözet

- Zrínyi – Kató – Nagy S. – Katona utcák
- Korányi – Temető utcák

- Fazekas utca
- Szélmalom utca
- Akác utca
- Kisfok utca
- Orgona utca
- Szabadság utca
- Hunyadi utca
- Gárdonyi utca
- Bánomkerti utca
- Losonczy u.-i záportároló
- Fő utca – Pollányi utca

A projekt jelenlegi állása:
A Támogatási Szerződés megkötése 2012. március végén megtörtént. A szerződés még nem lépett hatályba.
Záradékba kerültek azok a dokumentumok, amelyeknek megszerzése nem valósult meg a szerződéskötésig, de
folyamatban van. Önkormányzatunkat érintő ezen dokumentumok:
1. Adás-vételi megállapodás a 2884/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával a telket érintő csatorna területéről.
(folyamatban van!)
2. A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőségtől az adott tervekre vonatkozóan a
Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése. (jogerős: 2012. április 11.-től!)
3. Hatósági pecséttel ellátott vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció. (április 21.-én megérkezett!)
4. Az E-ON vezetékjogi hozzájáruló nyilatkozata a 2884/27 és 2884/26 helyrajzi számú ingatlanokra. (április 13.-án
megérkezett!)
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Az 1. pontban említett 2884/1 hrsz.-ú ingatlan és a fejlesztés által továbbiakban érintett 2624 és 2475 hrsz.-ú
ingatlanok telekalakítási vázrajzait a földmérő, térképész elkészítette. Az egyeztetés az adás-vételi szerződés
megkötéséről az ügyvéddel megtörtént. Amint a tulajdonos és az önkormányzat közti megállapodás a telekrészlet
értékéről megtörténik, a szerződés aláírásra kerül és a Földhivatal hivatalosan is bejegyzi a nyilvántartásba a
változást.
A Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2012. május 25-én tartott ülést, melyen a projekt
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokat ismertette és értékelte az Elnök, Dankó
Béla. Az ajánlattevők közül, a legalacsonyabb árajánlatot adó, településenkénti nettó 1.000.000,- Ft összesen nettó
4.000.000,- Ft összeggel az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (Budapest, Buday László u. 2.)
lett. A Megbízási Szerződés elfogadásra került.
EU Önerő alap támogatásának pályázati lehetősége:
A 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai vonatkozásában saját forrás kiegészítésére pályázhatnak. A pályázat keretében lehetőség
nyílik az Európai Unió támogatásai (a továbbiakban: uniós támogatás) iránt a 2007-2013 programozási időszakra a
rendelet (2) bekezdése szerinti célok meg valósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú
pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez, amennyiben
a) az uniós forrásról szóló - legalább első körös - támogatói döntés 2010. évben megszületett, és
b) az uniós támogatási szerződés aláírására az előző évi rendeletben rögzített benyújtási határidőt követően került
sor.
A pályázó EU Önerő Alap támogatást akkor igényelhet, ha a fejlesztés nem kezdődött meg, vagy amennyiben a
fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak műszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerő Alap támogatási igény
benyújtását követő 60 napon belül nem történik meg.
A pályázó az EU Önerő Alap támogatásra benyújthatja igényét abban az esetben is, ha az uniós támogatást az
általa fenntartott költségvetési szerv nyerte el.
A támogatás mértéke a pályázó költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában kifejezve 30-60% lehet,
egyes különleges esetekben a 75%-ot is elérheti.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, a Belvíz-védelmi Önkormányzati Konzorcium nevében a pályázat
megvalósításához szükséges saját források kiegészítésére pályázatot kíván benyújtani a 6/2012. (III.1.) BM
rendeletre, melyhez hozzájárult a Tisztelt Képviselő-testület az áprilisi ülésen.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Belvíz VIII. üteméről beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvíz VIII. üteméről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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36. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a Corini Margit gyűjtemény kiállításáról
Tóthné Rojik Edit
Kóris Györgyné, Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kóris Györgyné a Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztatja
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületét, mint alapítót, hogy a Corini Margit gyűjtemény, szarvasi
Ruzicsky György Alkotóházban történő kiállításához járuljon hozzá, melynek megnyitója: 2012. július 13. lesz.
A képek kölcsönzésének ideje: 2012. július 10-től 2012. augusztus 10-ig terjedő időszak. A teljes gyűjtemény - 41 db
kép - kölcsönzésre kerül, mely a leltári nyilvántartás alapján az alábbi leltári számok alatt szerepel: 94.1.19-től
94.1.54.-ig és 96.1.1.-től 96.1.5.-ig.
A gyűjtemény áthelyezéséről a biztosítót a kuratórium elnöke fogja tájékoztatni.
Továbbá a kuratórium elnöke tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Képtárban (Gyomaendrőd,
Kossuth út 11. sz.) 2012. július 14-én „ Ruzicsky György Szarvastól Párizsig” címmel nyílik kiállítás.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.1. pontja
meghatározza, hogy „A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a 9 tagú Kuratórium.”

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Corini Margit gyűjtemény kiállításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót megismerte és hozzájárul a Corini Margit
teljes gyűjtemény – 41 kép, a leltári nyilvántartás alapján az alábbi leltári számok alatt szerepel: 94.1.19-től 94.1.54.ig és 96.1.1.-től 96.1.5.-ig. -, szarvasi Ruzicsky György Alkotóházban történő kiállításához, melynek ideje: 2012.
július 10-től 2012. augusztus 10-ig terjedő időszak.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

A Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület ( Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. ) a 2009, 2010 és 2011 években történt
belvíz mentesítési munkák költségeinek elszámolásával kapcsolatban kérelmet nyújtott be a polgármesteri hivatal
felé február hónapban. Az ügyben többször történt egyeztetés és levelezés.
Az egyesület kérelmének a lényege, hogy álláspontjuk alapján a fent leírt időszakok belvíz mentesítési munkáinak
költségeiből 188.933,-Ft az önkormányzatot terheli, melyet javasolnak beszámítani a 2011. évi 168.720,- Ft
kiszámlázott bérleti díj összegébe. A fennmaradó 20.213,-Ft különbözet, pedig legyen átutalva az egyesület
számlájára.
Az Egyesület és az Önkormányzat között létrejött haszonbérleti szerződés 5. pontja értelmében amennyiben a
holtág vízszintje meghaladja az üzemi vízszintet, úgy az üzemi vízszint eléréséig a vízszivattyúzási feladatok a
Haszonbérbeadót terhelik.
Az Egyesület az előterjesztés mellékletét képező kérelmében részletesen kifejti a belvízvédekezés miatti
önkormányzatot terhelő áramdíj alakulását.
Az ügyben többször történt egyeztetés. A legutóbbi megbeszélésen 2012. június 7-én olyan közös javaslat jött létre,
amely mindkét fél számára elfogadható. A megbeszélésről jegyzőkönyv készült, amely az előterjesztés mellékletét
képezi.
A javaslat lényege, hogy a 188.933,-Ft áramdíj a 2011, valamint a 2012 évi bérleti díjakba kerül beszámításra.
Az egyesület vállalja, hogy minden hónapban a gépüzemnapló egy példányát átadja, amely tartalmazza az aktuális
áramfogyasztás mérő óra állását. Az átadott gépüzemnaplóban szereplő mérőóra állás a polgármesteri hivatal
részéről bediktálásra kerül a DÉMÁSZ felé, így a tényleges áramfogyasztás kerül számlázásra az egyesület felé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazat mellett elfogadta.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a határozati javaslatot 3 igen szavazattal a következő módosítással
javasolja elfogadásra. A 2012. évi költségvetési rendelet holtág haszonbér
címén betervezett bevétel 20.213,-Ft-al csökken, a döntési javaslatból
adódóan, melynek forrásaként az ár - és belvízvédekezés szakfeladatra
betervezett keret kerüljön a Bizottság javaslata szerint kijelölésre.

Döntési javaslat
"Az önkormányzatot terhelő áramdíj beszámítása a bérleti díjba"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület ( Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. )
kimutatott, Gyomaendrőd Város Önkormányzatát terhelő 188.933,- Ft áramdíj elszámolásával az alábbiak szerint
dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a gyomaendrődi 0776 hrsz.-ú Kecsegés zugi holtág haszonbérletére
kötött szerződés 5.) pontja alapján a holtág üzemi vízszint eléréséig szükséges szivattyúzási feladatokhoz
kapcsolódó bérbeadót terhelő 188.933,-Ft áramdíj kiadás költségét beszámítja a Kecsegészugi Tájvédelmi
Egyesületet által megfizetendő 2011. évi, valamint 2012. évi bérleti díjak összegébe.
A 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módósításánál kerüljön beépítésre a 20.213,-Ft összegű bevétel
kiesés, mely az ár - és belvízvédekezés szakfeladatra betervezett kiadási keret csökkentésével biztosítandó.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Varga Mihály kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Varga Mihály az idei évben XXXV. alakalommal szeretné megrendezni a besenyszegi CIBERE Gyermeknapot,
2012. július 14-én.
A gyermeknap szervezési feladatait Varga Mihály végzi, továbbá az elmúlt évhez hasonlóan, előzetes egyeztetés
alapján kérte a Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény közreműködését a rendezvény
lebonyolításában.
A rendezvény várható költségvetése 180 E Ft, melyből a kérelmező 100 E Ft támogatási kérelemmel fordul a Tisztelt
Képviselő-testülethez, mely a fellépők tisztelet díja. Fennmaradó költséget civil szervezetek támogatásaként próbálja
előteremteni a szervező.
Az önkormányzat szabadpénzforrással nem rendelkezik. A rendezvény alap tartalékaként 55 E Ft összeg áll
rendelkezésre, valamint a sport alap kötött felhasználású támogatások tartalék összegéből még 100 E Ft összeg áll
rendelkezésre.
Amennyiben a Képviselő-testület Varga Mihály - szervező – besenyszegi CIBERE Gyermeknap megszervezését támogatni kívánja, abban az esetben szíveskedjen a kérelemben megfogalmazott támogatás fedezetéül szolgáló
forrásról illetve a támogatás mértékéről dönteni.
A kérelem az előterjesztés mellékletekén olvasható.

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

A Bizottság az alábbiak szerint javasolja a támogatást:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga
Mihály - szervező kérését, a besenyszegi CIBERE Gyermeknap megszervezése
ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem
térítendő pénzbeli támogatást nyújt a – Közművelődési és Közgyűjteményi
Szolgáltató Intézmény (képviseli: Dr. Szonda István) - részére 100.000 Ft azaz
egyszázezer forint összegben, a besenyszegi CIBERE Gyermeknap
megrendezésének támogatására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési és
Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény részére megítélt támogatás fedezetéül a
sport alap kötött felhasználású támogatások tartalék összegében szereplő 100 E
Ft-ot jelöli meg forrásként.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
képviselőjével kösse meg a támogatói szerződést.
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Döntési javaslat
"Varga Mihály kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga Mihály - szervező kérését, a
besenyszegi CIBERE Gyermeknap megszervezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a –
Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény (képviseli: Dr. Szonda István) - részére 100.000 Ft
azaz egyszázezer forint összegben, a besenyszegi CIBERE Gyermeknap megrendezésének támogatására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató
Intézmény részére megítélt támogatás fedezetéül a sport alap kötött felhasználású támogatások tartalék
összegében szereplő 100 E Ft-ot jelöli meg forrásként.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a
Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény képviselőjével kösse meg a támogatói szerződést.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére - módosítás
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. május 16-án tartott rendkívüli ülésén került sor a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c., DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati felhívás ismertetésére, majd ezt követően egyeztető fórumokra
is, a Képviselő-testület által meghatározott személyek meghívásával.
Ismertettük, hogy célszerűségi okokból a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata lesz, hiszen a támogatási
intenzitás önkormányzatok esetében 100 %. A Képviselő-testület 2012. június 28-i ülésére készült előterjesztés
ismerteti a pályázat lehetséges tartalmát.
A pályázat elkészítését a GYÜSZ-TE vállalta. A pályázat határidőben történő benyújtásának és annak
tartalmi/formai követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges az együttműködést szabályozni. Ezért
módosítani szükséges a Megállapodást Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére vonatkozóan, melynek részletei a határozati javaslatban
olvashatóak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a fentiekben leírtak, valamint a döntési javaslatban megfogalmazottak
alapján szíveskedjen határozatát meghozni.

Döntési javaslat
"Megállapodás tervezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére megnevezésű szerződés
módosítást az alábbiak szerint fogadja el:
Megállapodás
(tervezet)
Amelyet megkötött egyfelől Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., Képviselő:
Várfi András polgármester; 91/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozat) – továbbiakban Önkormányzat – másfelől a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., Képviselő: Pájer
Sándor elnök)- továbbiakban Egyesület – között az alábbi feltételekkel, a Megállapodás Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére elnevezésű,
2012. február 29-én megkötött szerződés, továbbiakban Megállapodás módosítása tárgyában:
1.
A Megállapodás III. pontjának 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelenti, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívásra. Vállalja, hogy a pályázat elkészítésében és
benyújtásában az Egyesülettel együttműködik. Kijelenti továbbá, hogy az önkormányzatok működését meghatározó
jogszabályokban előírt rendelkezésére álló nyilvántartásokból, vagy egyéb rendelkezésére álló adatbázisokból az
írásban vagy elektronikusan benyújtott kérést követő 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikusan adatot,
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információt, szolgáltat. A pályázat benyújtásának határideje 2012. augusztus 31.
Az Egyesület vállalja a pályázati dokumentáció elkészítését, és annak átadását, a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) Kt. rendelet (továbbiakban: SzMSz) 14. § (1) és (2) bekezdése értelmében 2012. augusztus 8-án
16.00 óráig. Részt vesz tanácskozási joggal a döntést előkészítő bizottsági üléseken. Közreműködik az előkészítés
során a pályázati dokumentációban feltárt hibák, hiányosságok kijavításában.
2.
A Megállapodás IV. pontjának 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Önkormányzat jogosult az együttműködést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Egyesület a DAOP-2.1.1/J-12
kódszámú pályázati felhívás alapján a pályázati dokumentációt a jelen szerződés 1. pontjában megadott határidőig
nem adja át, és ezen kötelezettségének az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül sem tesz eleget.
Egyesület jogosult az együttműködést azonnali hatállyal felmondani, ha Önkormányzat a jelen szerződés 1.
pontjában meghatározott módon és határidőben nem bocsátja Egyesület rendelkezésére a pályázat benyújtásához
szükséges adatot, információt, dokumentumot.
A felek a szerződést rendkívüli felmondással a szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításban
meghatározott határidő eredménytelen elteltét követő naptól mondhatják fel.
3.
A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az Áht. és az Ötv. rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
4.
A Megállapodást a felek közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják, azzal, hogy az aláírók az aláírással egyidejűleg kijelentik, hogy az aláírásra jogosultak arra
kellő felhatalmazással rendelkeznek. A Megállapodás két eredeti példányban kerül aláírásra.
A módosítás az 2012. február 29-én megkötött és aláírt szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

bíráló bizottság kijelölése (DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázat)
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának javítása,
szállító szolgáltatások biztonságának fejlesztése” című DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázatát a Dél-alföldi
Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 48.929.650-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A
támogatás intenzitása 95%.
A projektmenedzsment jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez még szükséges dokumentumok beszerzését
végzi. A szerződéskötésre előreláthatólag 2012.augusztus 6-án kerül sor. Ezzel párhuzamosan szükséges a
pályázat keretében megvalósítandó építési beruházás és eszközbeszerzés lefolytatására irányuló közbeszerzési
eljárás előkészítése. Ennek érdekében kérem, szíveskedjenek kijelölni a Bíráló Bizottság tagjait. A javasolt
személyek:
műszaki szakértelem: Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő
pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella közszolgálati tisztviselő
jogi szakértelem: dr. Timár Andrea közszolgálati tisztviselő
közbeszerzési szakértelem: Beleznai Róbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Döntési javaslat
"bíráló bizottság kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának
javítása, szállító szolgáltatások biztonságának fejlesztése” című DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 jelű pályázat
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket:
műszaki szakértelem: Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő
pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella közszolgálati tisztviselő
jogi szakértelem: dr. Timár Andrea közszolgálati tisztviselő
közbeszerzési szakértelem: Beleznai Róbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 06.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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41. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Liget-fürdő fejlesztése DAOP pályázat
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-alföldi Operatív Program keretei között is megjelent a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c.
pályázati felhívás, DAOP-2.1.1/J-12 kódszámmal.
A pályázat keretei között támogatás igényelhető – többek között – meglévő, az Országos Egészségturizmus
stratégia alapján nemzetközi, illetve országos/regionális jelentőségű gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb
gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztésére. Erre a témára
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás, állami többségi tulajdonú vállalkozás, illetve magánvállalkozás,
szövetkezet, egyéni vállalkozó pályázhat. A támogatás intenzitása a vállalkozás méretétől függően 50, 60 vagy 70 %
lehet, minimum 51 millió Ft, maximum 500 millió Ft támogatás igényelhető.
A pályázati felhívás meghatározza a pályázási feltételeket, melyek közül legfontosabb, hogy fürdőfejlesztés csak
akkor támogatható, ha annak eredményeképpen a fürdő jövedelmezősége javul; amennyiben jelenleg veszteséges,
akkor legkésőbb a fenntartási időszak végére pozitív eredményt produkál a teljes fürdő. Fontos az is, hogy a
fejlesztés eredményeként egyedi kínálat és arculat jöjjön létre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évben már döntött arról, hogy a Liget Fürdő gyógyászati részlegét
kedvező pályázati lehetőség esetén fejleszteni, bővíteni kívánja. E döntés alapján a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
pályázatot kíván benyújtani jelen pályázati felhívás keretei között a fürdő fejlesztése, a szolgáltatási paletta bővítése
érdekében.
Ennek érdekében a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. 2012. január hónapban megbízást adott három tervezőnek a
Liget gyógyfürdő és Kemping fejlesztési vázlattervének elkészítése érdekében.
Az alábbiakban ismertetjük a fejlesztési elképzeléseket.
A fejlesztésre kijelölt terület az uszoda és a kiszolgáló épület mögötti, jelenleg ligetes terület.
A tervezési program 1000-1100 m2 nagyságú terület bővítésére vonatkozik (A változat), az alábbiak szerint:
- Gyógyászat bővítése:
- súlyfürdő (4 fős)
- masszázs helység (2 db)
- iszapkezelő (2 fős női, 2 fős férfi)
- gyógymedence (60-100 m3 osztott kialakítással)
- tornamedence (30 m2)
- kiszolgáló helységek
A gyógyászat a gyógyulni vágyók számára biztosít különböző lehetőségeket, amely egyben a szauna világhoz is
kapcsolódik, annak szolgáltatásait kiegészítve.
- Öltöző:

- koedukált fülkés öltöző (80 fős)

- Gyermekvilág:

- gyermekmedence csúszdával 840 m2) – vízi játszótér
- gyermekjátszó
- pelenkázó
- wc, zuhany

A gyermekvilág a gyerekek védelme érdekében jól elhatárolt területen fekszik, a vizes és a száraz rész egy egységet
képez, a gyerekek egyszerre élvezhetik a kétfajta játék örömét.
- Wellness és Szaunavilág:
- finn, gőz, infra szauna
- gyermekjátszó
- pelenkázó
- zuhany, merülő medence
A cél az, hogy a fürdőbe érkező vendég ne csak 2-3 órát töltsön el itt, hanem mint egész napos szolgáltatást vegye
azt igénybe.
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Fentiek vonatkozásában három vázlatterv készült, összes beruházási költség a három terv szerint:
299 millió Ft + 27 % Áfa – Struktura-Bau-Holding Kft.
300 millió Ft + 27 % Áfa – Hajós Építész Iroda Kft.
299. 040 millió Ft + 27 % Áfa – Döbrönte és Társa Kft.
A magas összes beruházási költség és az alacsony támogatási intenzitás tekintetében a fejlesztésre vonatkozó
vázlattervek B változata is elkészült, szintén a három tervező által, tartalmazva a fentiekben már ismertetett
tervezési célokat, ám kb. 40 %-kal kisebb tervezési alapterülettel.
A három vázlattervben meghatározott beruházási költségek a B változatban az alábbiak:
- 148 millió Ft + 27 % Áfa
- 240 millió Ft + 27 % Áfa
- 236. 640 e Ft + 27 % Áfa
Fontos megjegyezni, hogy a Liget Fürdő Áfa visszaigénylésére jogosult.
A három vázlatterv költsége összesen 1.187.450 Ft, melyből a megbízást elnyerő tervező vázlattervének költsége
beépíthető a pályázati költségek közé. A pályázat benyújtásához szükség lesz kiviteli tervek és építési engedély
csatolására is.
A Megvalósíthatósági Tanulmány és a pályázat elkészítésére vonatkozóan szintén három ajánlatot kért a Liget
Fürdő Kft, melyek közül a legkedvezőbb szerint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a pályázat
elkészítésének költsége 3.600.000 Ft + Áfa. Nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás 0,5 % + Áfa sikerdíjat
szükséges fizetni. A projekt menedzsment tanácsadás költsége 3.200.000 Ft + Áfa.
A projekt végső bekerülési költsége növekedni fog, hiszen a pályázat több olyan költséget is tartalmaz majd,
melynek maximálisan elszámolható összege a projekt elszámolható költségeinek %-os arányában, vagy az építési
költségek %-os arányában határozhatóak majd meg (pl, közbeszerzési költségek, könyvvizsgálat stb.)
A fentiekben már ismertetésre került, hogy a támogatás intenzitása a pályázó vállalkozás méretétől függően változik,
jelen esetben maximum 50 % lehet.
Előzetes számítások szerint – amennyiben a nagyobb tervezési alapterületre vonatkozó pályázat kerül előkészítésre
– az összes költség várhatóan 350 millió Ft + Áfa körüli összeg lehet, míg a kisebb tervezési alapterület esetében
200-300 millió Ft + Áfa összeg közé várható.
Ennek ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a B változat kidolgozása esetében 100-150 millió Ft,
míg az A változat előkészítése esetében 175 millió Ft körüli összegben szükséges önerőt biztosítani, melyet a 2008.
évben kibocsátott kötvény terhére tehet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"Liget-fürdő fejlesztése DAOP pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítja a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t a DAOP-2.1.1/J-12
kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján pályázat
benyújtására és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a Liget Gyógyfürdő és Kemping
fejlesztése érdekében.
A pályázat keretei között az A változat kerüljön kidolgozásra.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Vass Ignác
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítja a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t a DAOP-2.1.1/J-12
kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján pályázat
benyújtására és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a Liget Gyógyfürdő és Kemping
fejlesztése érdekében.
A pályázat keretei között a B változat kerüljön kidolgozásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Vass Ignác
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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42. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú projekt önerő növekedése
Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. június 15-án konzorciumi ülés zajlott a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP-5.2.1/D-2008-0002
tárgyú projekttel kapcsolatban.
Az ülésen elhangzott, hogy a projektnek jelenleg nincs érvényes Támogatási Szerződése. A konzorciumi ülést
megelőző héten a projektmenedzsment részt vett egy, az NFÜ által kezdeményezett tárgyaláson. A megbeszélés
eredményeként egy utolsó lehetőséget kapott a konzorcium arra, hogy a projekt megvalósuljon.
Tájékoztatóban elmondták, hogy nem szükséges a teljes Konzorciumnak 100%-ban megvalósítania a projektet.
Ezért az a település, aki nem teljesíti határidőre a vállalt feladatait, annak vállalnia kell a következményeket.
A projektmenedzsment a DARFÜ-vel egyeztetve újabb ütemtervet dolgozott ki a projekt megvalósítására.
A DARFÜ megküldi a műszaki hiánypótlást: 2012.06.11. (megtörtént)
A hiánypótlás teljesítése: 2012.06.18 (megtörtént)
A DARFÜ minőségbiztosítási tanúsítványa megérkezik: 2012.06.21
A KFF tanúsítvány megérkezik: 2012.06.28.
Közbeszerzési felhívás megküldése az ajánlattevők részére: 2012. 06. 29. (a közbeszerzés első szakasza
sikeresen lezárult)
A konzultációk lefolytatása: 2012. 07. 20.
Bíráló Bizottság ülése, összegzése: 2012. 07. 20.
A vállalkozási szerződés megkötése: 2012. 07. 31.
Szerződés teljesítése: 2012. 08. 01. – 2013. 12. 27.
Az irányítóhatóság kérése az ütemterv tartása érdekében, hogy előre minden település utalja át az önerőt. Dankó
Béla konzorciumvezető javasolta, hogy kerüljön kiszámításra, hogy mennyi településenként az önerő, így azt az
összeget utalhatja át minden település az erre elkülönített számlára.
Gyomaendrőd tekintetében a projekthez kapcsolódó önerőt az alábbi táblázat tartalmazza:

Tag neve
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Hozzájárulás
összege

Befizetett hozzájárulásFizetendő
Részesedése a
összege (Ft-ban)
hozzájárulás összege projekt
(Ft-ban)
elszámolható
költségeiből
(%)

37779310

577651

37201659

1,82%

A konzorcium vezetővel máig nem sikerült tisztázni a az átutalt összeg kamatozásának mértékét és a keletkezett
kamat felhasználását, azonban szóban elmondta hogy az elkülönített számlán keletkező kamatot a projekt műszaki
tartalmára kell és lehet fordítani, tehát ha a kivitelezés során pótmunka keletkezik, akkor annak költségei (a kamat
mértékétől függően) a kamat terhére biztosíthatók.
A projekt számára a Képviselő-testület kötvényfelhasználás terhére 37.779.310 Ft-ot különített el a 2012. évi
költségvetésben.
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Az irányítóhatóság további kérése volt, hogy az önkormányzatok Képviselő-testületei fogadják el a településükre
vonatkozó „Konzultációra szóló felhívást”. A felhívást a csatolt melléklet tartalmazza.
A projekt költségeit tekintve igen jelentős változást eredményez a projekt indulása után bekövetkezett Áfa
változások. A többlet költségek minimalizálása érdekében a konzorcium Áfa kompenzációs kérelmet nyújtott be,
mely pozitív elbírálásban részesült.
A megítélt áfa kompenzáció összege: 117.161.069 Ft.
Ebből támogatás: 99.586.909 Ft.
Szükséges önerő: 17.574.160 Ft
Tag neve
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Áfa kompenzáció többlet önerő Részesedése a projekt elszámolható
összege
költségeiből (%)
2132331,456

1,82%

További önerőváltozást eredményez az is, hogy a 2009. december 22-én tartott konzorciumi ülésen konzorciumi
döntés született arról, hogy a konzorcium a projekt műszaki dokumentációinak felülvizsgálatával, összeállításával és
a pénzügyi adatok kidolgozásával megbízza a Körös-Bau Építési és Beruházási-szervezési Kft-t.
A megbízási díj nettó 4.730.000 Ft + Áfa, mely mára kiderült, hogy a projekt keretén belül nem elszámolható, tehát
azt az önkormányzatok saját forrásukból kell hogy biztosítsák.
Az építési költségek arányaiban Gyomaendrőd Város Önkormányzatát bruttó 715.728 Ft terheli.
Mivel a beruházás önerő forrása a kötvényfelhasználás terhére van elkülönítve, ezért célszerű az önerő
növekedésből származó 2.848.059 Ft forrás szükségletet is annak terhére biztosítani.

1. döntési javaslat
"Többlet önerő biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP-5.2.1/D-2008-0002
tárgyú projekthez kapcsolódó Áfa változásból és a terv felülvizsgálati megbízásból bekövetkezett többlet önerő igény
biztosításához szükséges 2.848.059 Ft összegű forrást a kötvényfelhasználás terhére biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"Önerő átutalás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP-5.2.1/D-2008-0002
tárgyú projekthez szükséges 37.201.659 Ft összeget a keletkező kamat felhasználásának tisztázását követően a
2012. évi költségvetésben kötvényfelhasználás terhére biztosított forrásból átutalja a projekt megvalósításához
létrehozott, elkülönített, OTP BANK Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11733003 – 15346676 - 0130005
bankszámlaszámú bankszámlájára, vagy bankgaranca formájában biztosítja, továbbá felhatalmazza Várfi András
polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás aláírására.
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amely létrejött egyrészről

MEGÁLLAPODÁS
pénzeszköz átadás-átvételéről

Kondoros Nagyközség Önkormányzat
(Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., Adószám: 15725534-2-04, számlaszám: 11733003-15346676, aláírásra
jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester), mint átvevő /továbbiakban Átvevő,
másrészről

Békés Város Önkormányzata

Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Postacím: 5624 Doboz, Kossuth u. 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP: Bank ZRT.
Számlaszám: 11733003-153436666

Geszt Község Önkormányzata

Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733034 -15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.
Számlaszám: 10402142 -49564948-48571008
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343783

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
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Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15347196
mint átadók/továbbiakban Átadók
együttesen Felek
között az alábbiak szerint:
1.
Előzmények
A Felek pályázatot nyújtottak be „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címmel DAOP-5.2.1/D-2008-0002
kódszámmal, melyet az Irányító Hatóság vezetője 2.080.607.128 Ft összköltséggel támogatásra érdemesnek ítélt. A
támogatás intenzitása 85%.
2.

Átvevő az 1. pontban szereplő projekt megvalósítására 2009.02.23-án Támogatási Szerződést kötött.

3.
A Felek a projekt megvalósítására 2008. december 23-án Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
kötöttek, melyben vállalták, hogy a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli – hozzájárulásukat (önrész)
adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható összköltségének 15%-át képezik, az alábbi megoszlásban:

Tag neve
Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kondoros Község Önkormányzata
Kötegyán Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Okány Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata

Összesen:

Befizetett
hozzájárulás
összege (FtHozzájárulás ban)
összege

Fizetendő
hozzájárulás
összege (Ftban)

Részesedése
a projekt
elszámolható
költségeiből
(%)

26304815

402205

25902610

1,26%

9051471

0

9051471

0,44%

6847788

104695

6743093

0,33%

37779310

577651

37201659

1,82%

11242855

171915

11070940

0,54%

8305920

0

8305920

0,40%

17261340

26391

17234949

0,83%

8893659

0

8893659

0,43%

45026800

0

45026800

2,16%

16215762

247947

15967815

0,78%

9414420

143952

9270468

0,45%

23351186

357032

22994154

1,12%

7381264

112871

7268393

0,35%

50096525

0

50096525

2,41%

27849812

0

27849812

1,34%

7068142
312091069

0

7068142

0,34%

2144659

309946410

129

15%

4.
Az Átadók e megállapodás alapján vállalják, hogy 3. pontban részletezett önerőt azonnali hatállyal megfizeti.
Amennyiben valamely településnek nem áll rendelkezésére az önerő, úgy az Átvevő azonnali tájékoztatása mellett
legkésőbb az adott településre vonatkozó közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésre irányuló szakaszának
Bíráló Bizottsági ülése idejére teljesíti (1. és 2. rész tekintetében 2012.07.31., a 3. rész tekintetében 2012.09.28., a
4. rész tekintetében 2012.07.20. dátummal történik meg.)
5.
Jelen megállapodás szerinti önerőből visszafizetésre kerül a projektben elszámolható előkészítési költségek
Közreműködő Szervezet álatli elfogadása után az egyes településekre jutó előkészítési költségen belüli önerő,
valamint az EU Önerő Alapból történő forráslehívás után a településenkénti önerő támogatás.
6.
A fizetés pénzátutalással történik a Projekt megvalósításához létrehozott, elkülönített, OTP BANK Nyrt.
pénzintézetnél vezetett bankszámlájára. Bankszámlaszám: 11733003 – 15346676 - 10130005
7.
A közbeszerzési eljárás(ok) 4. pont szerinti Bíráló Bizottsági ülésének napjáig be nem érkezett önerő
további intézkedéseket von maga után. A helyzet jogi, közbeszerzési és pénzügyi vizsgálata, valamint az érintett
Átadóval történő egyeztetés után, eredménytelenség esetén az adott település a Konzorcium részeként a
későbbiekben nem tekinthető, a rá vonatkozó kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésétől az Átvevő eláll, a rá
eső támogatás lehívását nem kezdeményezi. Az adott település az Átvevő felé az előzőleg, a projekt terhére
Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.
8.
A Konzorcium által a későbbiekben megszavazott további önerő bevonása esetén a döntést követően - a
fentiek figyelembe vételével és azonos módon - az Átadó köteles a megszavazott összeg rá eső részét megfizetni. A
további megszavazott önerő meg nem fizetése a 7. pontban részletezett intézkedéseket vonhatja maga után.
9.
Az Átadók vállalják, hogy a 4. és 8. pont nem teljesítése esetén a 7. pontban szereplő kártérítés teljesítése
érdekében az Átvevő az 1. sz. melléklet szerinti felhatalmazás alapján inkasszót nyújt be a megállapodást
megszegő Átadó fizetési számlájára. Az Átadók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1. sz. mellékletet képező
felhatalmazó levelet a fizetési számlájukat vezető pénzintézettel záradékoltatják és 1 db eredeti példányban a
megállapodás aláírását követő 8 napon belül az Átvevő részére eljuttatják.
10. A 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§-a értelmében az építésihatóságiengedélyköteles ingatlan létrehozás, bővítés, átalakítás, egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása esetén fordított ÁFA
szabályozást kell alkalmazni. A konzorcium gesztora a projektmenedzsment szervezet támogatása mellett (Első
Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.) az építési beruházás során felmerülő költségek esetében a
Közreműködő Szervezet felé ÁFA előleg kérelmet nyújt be.
11. Amennyiben a 9. pont nem teljesülne, tehát a kérelmet a Közreműködő Szervezet elutasítja, vagy azt
késedelmesen fizeti meg az Átvevő részére, úgy az Átadók a településükre jutó építési költségek fordított ÁFA
részét előlegként az Átvevő részére teljes összegben megfizetik.
12. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 9. pontban szereplő – önerő részen felüli – fordított ÁFA „előleget”
a közreműködő szerv felé benyújtott kifizetési kérelem jóváhagyását követően, a támogatás az Átvevő részére
történt leutalását követő 3. munkanapon belül az Átadók részére visszautalja.
13. Felek a megállapodásból eredő jogvita esetén az Átvevő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező
bíróság illetékességét kötik ki.
14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
15. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2012. június …..

A Konzorcium Vezetője, mint átvevő
Dankó Béla
polgármester
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Kondoros Nagyközség Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Nagyné Felföldi Ilona
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Martyin Tivadar
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Cservenák Pál Miklós
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Tóth Imre
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Nagy Mihály
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.
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Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Konzorciumi tag mint Átadó
Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 07. 23.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
3. döntési javaslat
"Konzultációra szóló felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP-5.2.1/D-2008-0002
tárgyú projekt konzultációra szóló felhívását elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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Kondoros Nagyközség
Önkotmányzata
5553 l{ondoros, Hősök tete 4-5'

TEL

66 / 589300,

FAX

66

/ 589302
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Jegyzőkönyv
Helyszín: I{ondoros Nagyközség Polgármested Hivatal Tanácskozóterme, 2012. jűnus L5.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szednt.

Ptoiekt ,,Belvízrendezésaz élhetőbb telepiilésekéÍt",DÁoP-5.2.1/D-2008-0002
Naoirendi oontok:

1.
2.
3,

Rövid táiékoztatáts

a

proiekt á|lásátől

Közbeszetzési ütemtefv
Szavazások
1'. Rövid táiékoztatás a ptoiekt állásától:
Dankó Bé1a polgármester. a konzorcium vezetőie:

_

Jelenleg nincs érwényesTSZ a ptojekt ketetében'

az

NFÜ

Áz elmult

héten részt vettiink egy,

ákal kezdeményezett tátgya|áson, flagy figyelem kíséria projektirnket.

megbeszélés eredményeként egy utolsó lehetőséget kaptunk

A

ata, hogy a ptojekt

megvalósuljon.

-

Azelmult id,őszakbanrrrttszakjtaftaknatváItoztattakegyes telepüIések- ez

nagy gond.

Tájékoztattak al:őI, hogy nem szükséges a teljes l(onzorciumnak 700oh-ban
megvalósítartta

a ptojektet. Ezért az a telepilés, aki nem teljesíti batatidőte a vál'lalt

feladatalt, annak vá1]a|tia kell a következményeket.

- Azot

hatáitdőket' amelyeket az NFÜ megszabott, minden telepiilésnek tattania kell.

Amennyiben nem teljesíti, attőI a telepiiléstől elbúcsúzunk.I(észi.ilt egy ütemtew, amit
minden teleptrlés megkapott. Ezlegyen a ,,szetttitás", aÍn7hez tartani kelI magunkat.

- Á

TSZ-thamarosan megkapjuk az ujhataidőkkel.

Béres Mariann proiektrrrenedzseti

_ A

műsza|ihiánipótlást a héten kaptuk meg, azolaflai elkii{dtük a telepiiléseknek. Több
a hiánypótlás n 3-4 hétre van szüksége. Sajnos ennyi idő nem áll
tewező
1e|ezte,hogy

tendelkezés te, az itemtervben Iárhatő minden tészre a kapott hatándő, ezttattatikelf.

ffi szÉcHENYlTERV
ry

Kondoros Nagyközség
Önkotmányzata
5553 I(ondotos, Hősök tete 4-5'
TF'L: 66 / 589300, FÁx: 66 / 589302

2.

Közbeszetzésiütemterv:
Bétes Marianna ptoiektmenedzser:

- Minden

telepi.iiésnek elkri{dttik

az

eredményes L.,

2. és 4. részre vonatkoző

kőzbeszerzési dokumentácíőt,így nincs akadáIya antak,hogy szavazásta bocsássuk.

Sajnos

az önető

biánya miatt lehetnek olyan telepi'i{ések, akik e miatt kieshetnek a

I{onzorciumból.

Dankó Béla polgármester. konzorcium vezető:

- Az IH

szerint nem tudunk szetződnl' az önető befizetések néllail. Sok esetben a

hitelfelvétel sem megoldás. Az IH kérése,hogy elóre minden településtői szedjük be

az

önerőt. Javaslom, számot1uk ki, hogy mennyi településenkéntaz önető,

összeget utalhat)a át minden telepiilés az eÍÍeelkiilönített szárnlára.

A

így azt az

szerződéskötés

tefvezett dátalrnáig mrnden telepiilésnek ezt be kellene ftzetnie.

Béres Mariann proiektmenedzser:

- Az egy közbeszerzési

csoportba tattoző telepiilések hátáItathaqákegymástam(:szaki

hiánypótlásban.

Bende Róbet Satkad Vátos polgármestete:

-

Az önető összege aTSZ'benis szerepló

összeg?

Hivatkozott az önerő alapra,mely kisegíthetné az önkotmányzatokat

B

-

étes lVÍariann proi ektmenedzser:

YáIaszolva Bende Róbet polgátmestet ut kétdéséteelmondta, hogy az önető alap

utőfnanszítozott, kifizetési kérelem után tudjuk igényelrri, tehát arru alapozti 1elen
pillanatban nem tudunk.

- AzÁrA ko'"p enzáciős kérelmet a DARFÜ
_ Az ÁnA ko-p enzáciőva| az önető összege

tészéremájus 31'-éigke11ett benyíjtani.

is növekedhet. Ehhez képviselő testirleti

döntés szükséges- említette Bende Róben Sarkad Város polgármestete.

ffi
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Kondoros Nagyközség
onkotrnányzata
5553 l(ondotos, Hősök tete 4-5.
TEL: 66 / 589300, FÁX : 66 / 589302

SZECHENYI TERV
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Skultétí Mihánv Tótkomló s Vátos kéovis eletéb en:

- Mi

történik, ha egy telepri{és esetében több lesz a kivitelezés köItsége, mint

a

költségvetésben tendelk ezéste állő forrás?

Bétes Mariann proiektmenedzser:

-

E'zt a kérdéstemlítettük DÁRFÜ-nek és az IH-nak is. Sajnos etre jelenleg nincs
megoldás, ha nem tudunk megegyezni a kivitelezővel, akkot az aőott projekt tész nem

tud megvalósul-rri. Azonban ahhoz, hogy tárgyalhassunk az átőI és kivitelezési
batáidőtőL. el kell jutnunk odáig, e\thez tattanunk kelI a határidőket

a

misszaki

hiánipótlással és a közbeszetzésnek eredményesen kell lezajlanta.

Perei Annamária l(ondoros Nag'vközség Önkotmányzata. gazdasági osztál}rvezető:

-

Néhány szám7a öneteje l<lszámlázásta keriilt, de a teleprilések fele még nem ftzetteki a

tá eső tészt. Terrnészetesen, akj ezt megtette, annak csökken a Ílzetendő öneteje.

J.

Szavazások:

I.

Dankó Béla polEármestet. konzorciumi vezető szavazásra bocsátja

_ A Konzorciumi

a következőt:

Megállapodást módosítsuk úgy, hogy a polgátmesteteknek

adott esetben faxon

is lehessen szavazniwk Minden

arryagot (tatarczatot)

megkii.ldünk a telepiiiéseknek, így azokat a?áir:ra faxon is elkiildhetnék. Ha a faxos

szavazás nem sikeÍes, wgy marad

a

szeméIyes megjelenés.

Minden ielenlévő

egyöntetűen elfogadta és megszav^zta. Á módosítást minden konzorciumi tagnak
ftépviselő-tesíuletnek) elkell fogadnia, csak ebben az esetben válik érvényessé.

il. Dankó Béla polgáÍmesteÍ' konzotciumivezető

szavazásta bocsátja a következőt:

- A proiekt megvalósításánakIlH áltaÍiavasolt ütemtervének és az eredményes
!., 2. és 4. részre vonatkozó közbeszetzési szakéttő 'áita| előkészített
dokument áciő eÍfogadősátőtkéti a szavazást. Ha egy tész üteme zésétnemtudjuk
tattati, akkor könnyen lehet, hogy azviszimagával a többit is.

Kondoros Nagyközség

otkotrnányzata

W

5553 l(ondotos, Hősök tere 4-5.

szÉcHENYlTERv

A pto|ekt iitemtervét és a betattásához szükséges lépésekmegtételét (műszaki
hiánypótlás), valamint

a

kozbeszerzési dokumentációt minden ielenlévő

egyöntetűen elfogadta és megsz avazta.
III. Dankó Béta polgáÍmestef' konzotcium ivezető szavazástabocsátja

a következőt:

Június 18-án levélben minden telepri{és megkapja az őnető tá eső részénekösszegét,
vaLamint

a I(onzotciumi Megállapodás kiegészítésekéntlétrejövő Megáilapodást

a

pénzeszköz átadástőI, melyet a jelenlévőknek tervezetként kiosztottunk. Minden

ielenlévő egyöntettíen elfogadta és megszavazta) hogy az önető tá eső részét
hatátidőn beliil elutalia az elkÍilönített bankszátmláta. A pénzeszkóz átadásn
v onafkoző megáliapodást' mely a

konzorciumi megállapodás kiegés zítésef melléklete

minden konzotciumi tagnak (képviselő-testtiletnek) el kell fogadnia.

IV. Dankó Béta polgáÍmesteÍ' konzorciumivezető szavazásra bocsátja

- Az ÁrA ko-penzáciőval
egTöntetűen elfogadta

a következőt:

megnövekedett önerő összegét minden ielenlévő

és

frlegszavazta,

Az előzetei kalkuláció

nagyságtendileg 17 mitlió Ft többlet önetót kella l(onzorciumnak vál7altia.

alapján

A többlet

önerő vállalást minden konzotciumi tagnak (<épvise1ő-testí.iletnek) el kell fogadnia
ktilön határozattal és a konzotciumi megállapodásba is be kell építeni.

Ezze| az i1lést a l(onz otcium

v

ez etője Iezáfta, a megj elenést megköszönte.

z1H
/t

4*--.,t
'-/

,r'"rÁ

Dankó Béla

ű'^i^nnu

Kondotos Nagyközség Polgátmestere

Ptojektmenedzset

Konzotcium vezetője

EMÖ Kft.
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AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

a” Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-20080002” tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban a 2011. december 27. napján
megkötött keretmegállapodás alapján, a második szakasz kivitelezési munkáira

2012

1

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Az Ajánlatkérő:

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor
Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Telefon: +36 66 589 304
Fax: +36 66 589 302
E-mail: polhi@kondorosiktv.hu
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA, MENNYISÉGE
2.1.

Az eljárás tárgya:
A Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám:
DAOP 5.2.1. / D-2008-0002 elnevezésű projekt kivitelezése.
A 4. rész becsült értéke: 178 724 409.,- Ft

2.2.

Az eljárás mennyisége:
Nyílt

16.

Zárt

Nyomó

Gyomaendrőd
Összes
mennyiség

Szivattyú
egység

Tározó
rekonstrukció
145 500 m3
145 500 m3

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy
További tárgyak

45240000-1
45248000-7
45247112-8

3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÜTEME
3.1 A konzultációra szóló felhívás megküldésének a napja: 2012. …..
3.2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., 2012………………….
3.2.1. Az ajánlatok benyújtására a 2012……………..00 óráig kerülhet sor.
3.2.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak,
ha az a fent meghatározott határidő lejártáig a 3.2. pontban
megadott címre beérkezik.
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A késve beérkező ajánlatokról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel és azokat a
Kbt. 88. § (1) a) bekezdésére tekintettel az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés
teljesülésétől számított öt évig megőrzi.
3.2.3. Az ajánlatokat zárt csomagolásban, egy eredeti és három másolati
példányban + CD melléklettel kell benyújtani.
3.2.4. A csomagoláson a következőket kell feltüntetni:
„Ajánlat – Belvízrendezés második szakasz, 4. rész - Az ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel!”
Ha az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az
eredeti példányt tekinti irányadónak, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre.
3.3. Ajánlatok bontása
3.3.1. Az ajánlatok bontására – az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá a Kbt. 80. § (2)
bekezdésében egyébként meghatározott személyek jelenlétében, a konzultációra szóló
felhívás 9. pontjában meghatározott helyen kerül sor az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában.
3.3.2.A bontás során az ajánlatokra vonatkozóan a Kbt. 80. § (3) bekezdésben foglaltak
kerülnek kihirdetésre a „Felolvasólap”-on szereplő adatok alapján.
3.4. Az Ajánlatok értékelése
3.4.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja (a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás) szerint értékeli.
Ajánlattevő az adott közbeszerzések megvalósítására a mintaköltségvetésre adott ajánlattal
azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.
3.5. A konzultációra vonatkozó feltételeket a konzultációra szóló felhívás tartalmazza.
3.6. Eredményhirdetés
3.6.1. Az eredményhirdetésre a Kbt. 95. §-ban foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő –
további külön értesítés nélkül – meghívja az Ajánlattevőket.
3.6.2. Az eredményhirdetésre a konzultációra szóló felhívás 15. pontjában előírt helyen és
időpontban kerül sor.
3.7. Szerződéskötés tervezett időpontja és helye
Időpontja: 2012………..00
Helye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor, 5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.
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4. AZ AJÁNLAT FELÉPÍTÉSE:
1. Az Ajánlat fedőlapja, amin fel kell tüntetni az eljárás tárgyát.
2. Felolvasólap
3. Ajánlati nyilatkozat
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészt
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 45., bankszámlaszám: 11733003-15346676, képviseli: Dankó Béla polgármester) mint megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
KBK mint közös ajánlattevők, melynek tagjai: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
(székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.) képviseli: Szigeti Ferenc vállalkozási vezérigazgatóhelyettes; adószám: 10950676-2-44; bankszámlaszám: 14600012-03155350-00000000 MFB Zrt.
(Magyar Fejlesztési Bank Zrt.); cégjegyzékszám: 01-10-042607), KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza
Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Gáz út 1.) képviseli: Kocsi
Mihály Antal ügyvezető igazgató; adószám: 11505561-2-16 ; bankszámlaszám: 1200100801259378-00100008 Raiffeisen Bank Zrt. ; cégjegyzékszám: 16-09-004997), Békés-Drén
Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. (székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. ; képviseli:
Barkász Sándor ügyvezető igazgató; adószám: 11053727-2-04; bankszámlaszám: 1205610101277172-00100004 Raiffeisen Bank Zrt.; cégjegyzékszám: 04-09-003298)
mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő
feltételek szerint.
ELŐZMÉNYEK
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) „a
Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-20080002” tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője és az eljárás első részének
nyerteseként kihirdetett Ajánlattevő KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek Tagjai: KÖZGÉP
Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.), KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza
Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz út 1.), Békés Drén
Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.), mint Vállalkozó között
2011. december 27. napján az eljárás 1. 2. és 4. részére keretmegállapodás jött létre.

1.

A szerződés tárgya:

1.1.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002”
elnevezésű projekt 4. rész Gyomaendrőd Várost érintő munkákat a rendelkezésére
bocsátott dokumentáció, a kiviteli tervek, valamint a közbeszerzési eljárás második
szakaszában tett ajánlat alapján.

1.2.

Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot
megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és
engedélyekben, továbbá a kiviteli tervekben foglaltaknak megfelelően.
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1.3.

Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés
időpontjában érvényes magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti,
feladata továbbá, hogy a művet a vonatkozó hatályos jogszabályok és műszaki előírások
maradéktalan betartása mellett határidőre teljes körűen elkészítse és elvégezze, a
megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez szükséges engedélyeket beszerezze, a
létesítmények próbaüzemét elvégezze. A Vállalkozó vállalkozik a kiviteli
tervdokumentációban megfogalmazott létesítmények teljes körű megvalósítására.

1.4.

Jelen szerződés 1.1. pont szerinti munkáit érintő számlázás (továbbszámlázás) Kondoros
Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. képviseli: Dankó
Béla polgármester) felelősségi körébe tartozik.

2.

Műszaki tartalom

2.1.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
a)
b)
c)
d)

Ajánlati felhívás,
Ajánlati Dokumentáció, valamint az engedélyes és a kiviteli tervek, a műszaki
leirás, és a vízjogi létesítési engedélyek,
A konzultációra szóló felhívás,
Vállalkozó ajánlata.

2.2.

Megrendelő „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem,
azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű keretmegállapodásos eljárás
második részében vállasztotta ki a Vállalkozót, mint nyertes ajánlattevőt a jelen
szerződésben rögzített építési munka elvégzésére.

2.3.

A részletes műszaki tartalom az 4. részre kiadott konzultációra szóló felhívás szerint.

3.

Minőségi követelmények

3.1.

Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő törvényeknek és
érvényes szabványoknak, valamint előírásoknak megfelelően végzi. Vállalkozó a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségeit az építési beruházások területén jelentős gyakorlattal
rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, a konzultációra szóló
felhívásban meghatározott, rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos
üzemelésre alkalmas minőségben és a vonatkozó magyar szabványok szerint I. osztályú
minőségben a vállalt határidőre köteles teljesíteni.

3.2.

Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő munkákat a
terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és jelen szerződésnek
megfelelően elvégzi, valamint a kivitelezett mű rendeltetésszerű használatra alkalmas.

3.3.

Vállalkozó köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszűntetni.
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3.4.

A vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, I.
osztályú anyagot használhat fel.

3.5.

A beépített anyagok műbizonylatait, geodéziai bemérések, vasbeton műtárgyak víztartási
próbáinak bizonylatait a vállalkozónak magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel
kapcsolatos költségeket a vállalkozónak kell viselnie.

3.6.

A Vállalkozó kötelezettsége az elkészült létesítmények geodéziai bemérése, ennek alapján
a megvalósulási terv elkészítése a műszaki ellenőrrel való elfogadtatása és a műszaki
átadás-átvételi eljárás keretében 5 példányban illetve 1 példányban .dwg formátumban
elektronikus formában CD-n történő szolgáltatása oly módon, hogy az a megrendelő
digitális közműtérképébe – további manuális feldolgozás nélkül – beilleszthető legyen.

3.7.

Geodéziai bemérés
A nyomvonal vízszintes és magassági helyzetét geodéziailag be kell mérni, az eltemetésre
kerülő csőszakaszokon nyíltárkosan. Ez a bemérés szolgál a továbbiakban a
közműnyilvántartásra is.

4.
4.1.

Építésszervezésre, kivitelezésre vonatkozó követelmények
A vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt köteles állapotrögzítő videofelvételek
készítésére, hogy az esetleges későbbi állagromlások egyértelműen kivizsgálhatók
legyenek.

4.2.

Vállalkozó ajánlatának megfelelően alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó az
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

4.3.

Vállalkozó a szerződéskötéskor alvállalkozói jegyzékét köteles bemutatni a
Megrendelőnek, aki ezt aláírásával elfogadja. Megbízó megfelelő indoklással
megtagadhatja egyes alvállalkozók alkalmazását, amennyiben ezen indok korábbi
munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült kifogásokon alapul. Az elfogadott alvállalkozók
helyett más alvállalkozót Vállalkozó csak Megrendelő hozzájárulásával alkalmazhat, a Kbt.
304.§ (2) bekezdésnek figyelembevételével.

4.4.

Építési napló: A vállalkozó a helyszínen lévő irodájában köteles építési naplót tartani. Az
építési naplót az egész építkezésre érvényesen a jogszabályi előírások keretein belül a
megrendelő, illetve képviselőjének utasításai szerint kell vezetni.
Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési
naplóba, amint azt a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet szabályozza. Az építési naplót
1 eredeti és legalább 1 másolati példányban kell vezetni.

4.5.

A kivitelezés felügyeletét a Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezető, valamint a
Megrendelő műszaki ellenőre végzik. A felelős műszaki vezető, valamint a műszaki
ellenőr a mindenkor szükséges gyakorisággal áttekintik a kivitelezés menetét, valamint
operatív ügyekben intézkednek.

4.6.

A munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az élet és
vagyonbiztonságot.
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4.7.

A vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvízelvezető-rendszerek műszaki állapotának és a
vízfolyások vízminőségének megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása.

4.8.

A kivitelezés megkezdése előtt a közműegyeztetés során megjelölt helyeken a közművek
helyét feltárással meg kell kutatni. A megrongált közművek helyreállítási költsége
vállalkozót terheli.

4.9.

Az építéshez szükséges közterület-foglalási engedély beszerzése - a szükséges
dokumentációk csatolásával - vállalkozó feladata.

4.10.

Személyzet és munkaerő alkalmazása. A vállalkozónak és alkalmazottainak – beleértve az
alvállalkozók alkalmazottait is – szigorúan be kell tartania a magyar jogszabályokat az
egész idő alatt, amit a jelen szerződés teljesítése érdekében Magyarországon töltenek,
beleértve a foglalkoztatási, a munkavédelmi és egészségügyi rendszabályokat is. A
vállalkozónak az illetékes magyar hatóságoktól be kell szereznie a munkavállalási
engedélyeket külföldi állampolgárok alkalmazása esetén. A munkavállalók azonosítását a
megrendelő műszaki ellenőre kérésére a helyszínen igazolni kell. A vállalkozónak a
munkák irányítására meghatározott felelős műszaki vezető és a szakági kivitelezési
vezetők vonatkozásában azok távolléte esetén helyettesítésükről gondoskodni kell.

4.11.

Koordinációs értekezletek. Koordinációs értekezletet kell tartani szabályos időközönként,
de legalább havonta. Ezeken az értekezleteken meg kell jelennie a vállalkozó projekt
menedzserének vagy főépítés-vezetőjének, a Megrendelő képviselőjének, a műszaki
ellenőrnek.
A vállalkozó köteles megjelenni más, a Megrendelő vagy képviselője által elfogadható
okból összehívott értekezleten abból a célból, hogy áttekintsék a munka előrehaladását
vagy az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket.
Bármilyen, az értekezletről vagy annak részéről készült, a vállalkozó és a megrendelő
képviselője által aláírt jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy hitelesített feljegyzést a
megbeszélés témájáról, de ez nem helyettesítheti – a szerződés előírásainak értelmében –
azt, hogy a jóváhagyásokat, az utasításokat és döntéseket írásban kell foglalni.

4.12.

Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok. Az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeinek biztosítása a vállalkozó feladata. A munkavállalók védelmére és
munkafeltételeikre vonatkozóan az 1/2004.(I.9.) FMM rendelet szerinti tájékoztatást az
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve adja meg.
Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés
területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe
kerüljön, vagy balesetet szenvedjen.
A munkavégzés során az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

4.13.

A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy kell
végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak és a közterületek károsodást és sérülést ne
szenvedjenek. A szállítóútvonalak karbantartásával és javításával kapcsolatos minden
tevékenység a vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási
tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy –szennyezésért a vállalkozót
terhel minden felelősség és következmény.
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4.14.

A vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása,
valamint a hibák kijavítása során
a) teljes mértékben biztosítani a munkaterület őrzését,
b) teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését,
c) biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető
jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme
érdekében szükségesek,
d) megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a
közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

4.15.

A kivitelezés folyamán a vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden
szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már nem
szükséges – továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania
munkaterületről. A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozó tekintetében is.

4.16.

Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó bontási (kitermelt és beépítésre nem
kerülő) anyagok, továbbá a keletkezett építési hulladék tekintetében a 45/2004. (VII.26.)
BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit – különös tekintettel a rendelet 1. számú
mellékletében az egyes kitermelt anyagokra vonatkozó mennyiségi küszöbökre –
figyelembe venni. A Vállalkozó köteles a fent hivatkozott jogszabály 2. és 3. sz.
mellékletével összhangban az építési hulladék várható mennyiségéről – anyag szerinti
bontásban – tervet készíteni, és azt a Megrendelőnek legkésőbb az építési munkák
tényleges megkezdése előtt átadni. A jogszabályokban meghatározott mennyiségi
küszöbértéket el nem érő építési hulladékot a Vállalkozó köteles folyamatosan
összegyűjteni, és a munkaterületről elszállítani a városi szeméttelepre.

4.17.

A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési
naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly
módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontása nélkül már nem ellenőrizhető munkák
eltakarásának várható időpontjáról.

4.18.

A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása,
továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges
pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet
ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az
utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes.

4.19.

A Vállalkozó köteles a közterület használata esetén a használattal érintett terület és
közvetlen környezetének folyamatos tisztántartásáról és takarításáról gondoskodni.
Amennyiben a Vállalkozó a tisztántartást, ill. a takarítást nem végzi el, a Megrendelő
jogosult azt harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

4.20.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fakivágáshoz külön engedély szükséges. A
Vállalkozó köteles a nyomvonal közelében lévő fákat a mechanikai sérülésektől
megvédeni.

4.21.

A Vállalkozó köteles megismerni a munkaterületen lévő valamennyi közmű (pl.: telefonés elektromos vezetékek, víz- és gázvezetékek stb.) elhelyezkedését. A közműtérképet a
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Megrendelő biztosítja, azonban annak tartalmáért, teljeskörűségéért, pontosságáért
semminemű felelősséget nem vállal.
4.22.

A más közműveket érintő munkák előtt – ide értve az utakat is – a Vállalkozó köteles a
vezető műszaki ellenőrt értesíteni, valamint a munkák elvégzéséhez szükséges
egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve közműtulajdonosokkal lefolytatni. A jelen
pontban meghatározott kötelezettségek teljesítése körében felmerülő költségek a
Vállalkozót terhelik.

4.23.

A közművekben a Vállalkozó, illetve alvállalkozója által okozott valamennyi kárért a
Vállalkozó felelős, azokat köteles saját költségen – a vezető műszaki ellenőr által előírt
módon – helyreállítani.

4.24.

A Vállalkozó köteles részt venni azokon az értekezleteken, amelyeket a vezető műszaki
ellenőr más, a munkaterületen munkát végző vállalkozók, illetve a Megrendelő
bevonásával kezdeményez a kivitelezés zavartalanságának biztosítása érdekében.

5.

Határidők

5.1.

Munkaterület-átadás:
5.1.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
szerződéskötési határidő + minimum 10 nap)

5.2.
5.3.

Kivitelezés kezdési időpontja:
5.2.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje:
5.3.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2012. .................. (tervezett

2012. ..................
2013. augusztus 31.

5.4.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult előteljesítésre.

6.

Műszaki átadás-átvétel

6.1.

A szerződésben szereplő kiviteli munkák teljes elkészülte után (azaz rész műszaki
átadásra nincs lehetőség) a Vállalkozó készrejelentést tesz a Megrendelőnek. A
Megrendelő a készrejelentés kézhezvételét követő 15. napon vagy amennyiben az
munkaszüneti nap az azt követő munkanapra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárásra
biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő szervezetek részvételét.

6.2.

Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére
vonatkozó határidőket megjelölni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek – mindkét fél
részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy
annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a
Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat,
hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie,
továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt
munkákat is.

6.3.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény
rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel
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feltétele a 3. és a 6.6. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott
dokumentumok szolgáltatása. A műszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági
észrevételek alapján szükséges kiegészítő munkákat a vállalkozó az átalányáras
szerződéses összeg keretén belül köteles elvégezni.
6.4.

A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát
nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént,
és az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt
határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó
munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A
hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges összeget és a díjleszállítás összegét a
Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából
visszatartani.

6.5.

Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb
jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a
felek az átadás-átvételre újabb határidőt tűznek ki, ezek a határidők azonban nincsenek
befolyással a szerződés kötbér megállapításaira.

6.6.

A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek köteles átadni az
alábbi dokumentumokat:
-

kivitelezői nyilatkozat,
lezárt építési napló másolatok, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és
minőségi kivitelezést,
tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyvei
a beépített anyagok műbizonylatai,
vasbeton műtárgyak víztartási próbáinak jegyzőkönyvei,
beton, betonacél minőségvizsgálat jegyzőkönyvei
megvalósulási terv, pirossal bejelölve a tervtől való eltéréseket vagy "terv szerint
valósult meg" megjegyzéssel ellátva, 5 példányban,
geodéziai bemérés helyszínrajza, 1:500 méretarányban, 9 példányban,
megvalósulási terv a megvalósult állapot feltűntetésével 1 példányban digitális
adathordozón (.dwg formátumban).

6.7.

A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a vállalkozó által vállalt jótállási és
szavatossági idő.

7.

Ár, fizetési feltételek

7.1. Szerződő Felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált átalányárként
határozzák meg. Vállalkozót az 1. pontban rögzített építési munka elvégzéséért a befejezési
határidőre prognosztizált, egyösszegű fix átalányár illeti meg, az alábbiak szerint:
7.1.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata…. Ft. + …… Ft. ÁFA bruttó ………. Ft.
Jelen ügylet az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alá tartozik, ezért az ÁFA
összegét a Megrendelő fizeti meg a költségvetés felé.
7.2. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben szereplő építőipari kivitelezési és tervezési
tevékenység ellenértékével rendelkezik, ill. a teljesítéskor rendelkezni fog.
11

7.3. Vállalkozó kéthavonta részszámla és végszámla kibocsátására jogosult. Vállalkozó a
végszámla benyújtására a sikeres műszaki-átadás átvétel lezárásának napján jogosult.
A részszámlák és a végszámla finanszírozása akként történik, hogy azok 15%-át az
ajánlatkérő önerőből, 85%-át európai uniós támogatásból finanszírozza. A teljesítésnek a
Kbt. 305. § (1) és (3) bekezdése szerint szállítói finanszírozási mód alkalmazásával ajánlatkérő
általi elismerése után illetve, a 4/2011. Kormányrendelet, valamint a hatályos Támogatási
Szerződésben foglaltaknak megfelelően beérkezett támogatást követően a benyújtott számlát
60 napos határidővel átutalással egyenlíti ki Megrendelő a Vállalkozónak a jelen szerződésben
meghatározott számú számlájára, amennyiben a teljesítéstől-dátumától számított nyolc
munkanapon belül a számlát kézhez kapja. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a Ptk.
szerinti késedelmi kamat illeti meg.
7.4.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlat tárgyának I. osztályú minőségben történő
megvalósításához, kipróbálásához és a megajánlott garanciális kötelezettség betartásához
szükséges.

7.5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a rész szerinti úgynevezett tendertervek, a kiviteli tervek,
és a szakági tervek hasznosítási jogának értékét .
7.6.

A szerződéses összeg a vállalkozó számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
kötöttnek tekinthető és semmilyen indokkal nem módosítható. Többletmunka
elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak szerződésmódosítás alapján
végezhető. Pótmunka esetén a Vállalkozó ajánlatában alkalmazott egységárakat és
munkadíjakat kell figyelembe venni, ha ilyenek vannak.

7.7.

A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti az adott szakasz átadás-átvételét, a
vállalkozónak a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig minden szakasz
vonatkozásában viselnie kell.

7.8.

A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot,
ill. bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű
elvégzéséhez szükségeltetik.

7.9.

A vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához felhasznált víz,
csatorna, gáz és villamos energia díját.

7.10.

A vállalkozói díjnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen:
- fel- és levonulás,
- munkakezdés előtti közterület-állapotok videofelvételes rögzítése,
- a földkiemelés beleértve a dúcolás és/vagy végleges deponálás, vízfolyások
/vasútkeresztezések, ágyazatépítés, vezeték-fektetés a szükséges idomokkal,
műtárgyakkal, föld-visszatöltés (ha szükséges talajcserével), rétegenkénti
tömörítés,
- közműkeresztezések szakfelügyelet melletti feltárása a kiváltások és/vagy
áthelyezések szakszerű kialakítása, beleértve a szükséges védőcsövek,
szerelvények, védőszalagok elhelyezése és az esetleges kárelhárítás,
- közmű-üzemeltetők általi szakfelügyelet-biztosítás,
- útelzárás, forgalomirányítás- és terelés,
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-

ideiglenes bejárók és átjárók,
nyíltárkos vagy vákuumos víztelenítés,
bármilyen, a kivitelezéssel összefüggő tervezési, művezetési, engedélyezési,
zöldkár-elhárítási költségek,
vízzárósági vizsgálatok,
hatósági és közmű-egyeztetési, engedélyeztetési költségek,
a munka- és balesetvédelmi berendezések projektinformációs- és KRESZtáblák biztosítási tervezési, beszerzési, létesítési és fenntartási költségei,
kalkulált árváltozások
valamennyi, a vállalkozót terhelő adó, illeték, vám, biztosítás,
geodéziai bemérés,
megvalósulási tervek elkészítése, a megvalósult állapot feltüntetésével,
digitalizált formában, .dwg formátumban,
munkaárokból kikerülő föld elszállítása és az Önkormányzat által
engedélyezett helyre történő lerakása,
aszfaltozott út bontásából származó, veszélyes hulladéknak minősülő törmelék
elszállítása és hatóságilag engedélyezett helyre történő lerakása, dokumentálása,
útlezárás, forgalomterelés,
utak, bejárók helyreállítás költségei,
5/1999.(II.12.) KHVM rendelet szerint a közút nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díj,
minőségvizsgálatok, minősítés költségei.

8.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítások

8.1.

Vállalkozó teljesítési biztosítékként ………………,-Ft összegű bankgaranciát köteles
átnyújtani a szerződés aláírását követő 8 napon belül. A bankgarancia határidőre történő
átnyújtásának elmulasztása szerződést bontó feltétel.
Vagy
Vállalkozó teljesítési biztosítékként …………….,-Ft- nak megfelelő összeget átutal a
Megrendelő letéti számlájára a szerződéskötés időpontjáig. Az átutalás határidőre történő
teljesítése szerződés aláírási feltétel.
Vagy
Vállalkozó teljesítési biztosítékként …...................,-Ft- nak megfelelő értékű készfizető
kezesi kötelezvényt köteles átnyújtani a szerződés aláírását követő 8 napon belül. A
kötelezvény határidőre történő átnyújtásának elmulasztása szerződést bontó feltétel.
Megrendelő e biztosíték terhére tudja rendezni kötbér követeléseit, illetve a vállalkozó
nem szerződésszerű teljesítéséből adódó többletköltségeit. A teljesítési biztosíték a sikeres
műszaki átadás-átvétel után szabadul fel.

8.2.

A Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná saját vagy a Megrendelő kötelezettségeit és
felelősségét, köteles vagyon- és felelősségbiztosítást kötni a tárgyi beruházásra, valamint a
kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes helyreállítási költség mértékéig, amely
Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni kárral szemben
biztosítja.
A biztosítást a tervezésre, az építés-szerelésre, a megépült, de még át nem adott
építményekre és a harmadik személynek okozott kárra kell megkötni. A szerződés
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kedvezményezettje a Megrendelő. A biztosító kockázatvállaló ideje a szerződés aláírásától
a műszaki átadás-átvétel időpontjáig tart. A Vállalkozó köteles igazolni a Megrendelőnek a
munkakezdés előtt, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerződés életbe lépett.
A biztosítási szolgáltatás minimuma: 30.000.000 Ft/káresemény, 60.000.000 Ft/
biztosítási év.
8.3.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér naponta a nettó ajánlati ár 1%-a.
A megrendelő jogosult a kötbért a végszámlába történő beszámítás útján érvényesíteni.

8.4.

Vállalkozót az elvégzett munkákra vonatkozóan 5 (öt) éves időtartamra jótállási
kötelezettség terheli.
A szavatosságra vonatkozóan a Ptk. előírásai az irányadóak.

8.5.

A Megrendelő a jótállás időszakára jólteljesítési biztosítékként a bruttó ajánlati ár 5%-ának
megfelelő mértékű, feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciát/készfizető
kezességvállalási kötelezvényt vagy banki átutalást kér a nyertes ajánlattevőtől. A
biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának egyik feltétele. A
bankgarancia/kötelezvény érvényessége a tényleges átadás-átvételi eljárás befejezésének
napján kezdődik és a jótállás időtartamának lejáratát követő 30 napig tart.

8.6.

Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentéstől, illetve a jegyzőkönyv felvételétől számított
72 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a
kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére
megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben
elvesztené.

8.7.

Felek garanciális időszak lejárta előtt utó-felülvizsgálatot tartanak. A felmerült hibákat,
hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a közösen felvett jegyzőkönyvben
rögzített határidőn belül kijavítani. Ezt követően Ajánlatkérő hozzájárul a jótállási
biztosíték felszabadításához.

9.

Egyebek

9.1.

Szerződő Felek a szerződés tárgyával összefüggő, adatszolgáltatás-értékű nyilatkozataikat
írásban dokumentálják, Megrendelő írásbeli állásfoglalását a műszaki megoldások
véglegesítéséhez Vállalkozónak átadja.

9.2.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó ajánlatának megfelelően
alvállalkozókat vegyen igénybe. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez igénybe vesz
alvállalkozót, és hozzájárul alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez.

9.3.

Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy a vállalkozás szerinti feladat harmadik fél
érdekeit nem sérti, a korábbi feladatokból eredően pénzügyi követelése másnak nincs.

9.4.

Megrendelő és Vállalkozó szorosan együttműködik, Vállalkozó feladatának teljesítésekor a
Megrendelő írásbeli jelen szerződés keretein belüli utasításait köteles elfogadni.
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9.5.

Szerződő felek képviselői:
Megrendelő részéről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr adatai:
Név:
____________________________
Telefon: ____________________________
E-mail: ____________________________
Megrendelő képviselője egyéb esetben:
Név:
____________________________
Telefon: ____________________________
E-mail: ____________________________
Vállalkozó részéről:
Név:
____________________________
Telefon: ____________________________
E-mail: ____________________________

9.6.

A szerződés és a teljesítési igazolások aláírására csak a jelen szerződésben Szerződő Felek
képviselőiként meghatározott, vagy az általuk felhatalmazott személyek jogosultak.

9.7.

Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető ki.
Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

9.8.

Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan,
vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést Szerződő
Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának megfelelő, érvényes
rendelkezéssel kell pótolni.

9.9.

Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek.
Amennyiben ez nem jön létre, úgy kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Békéscsabai
Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

9.10. VIS MAIOR:
Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és nem
képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a jelen
Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett az említett
időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák:
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.)- tüzek, robbanások,
járványok,
ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés,
olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan feltételek mellett
ellehetetleníti(k),
háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges
cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó,
lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, terrorista
cselekmény,
sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás.
Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről
haladéktalanul írásban értesíteni kell.
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Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, hogy az
eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli kötelezettségeinek
teljesítését. Az értesítésben a vis maior becsült időtartamát is meg kell határozni, valamint
annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis maior fennállása képtelen szerződéses
kötelezettségeinek eleget tenni.
9.11. Megrendelő előírja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a munkaterület átadásától
kezdve az építés időtartama alatt 2 db „A” típusú táblát helyezzen el Békés megye két
„kapujában” a 44. sz. főközlekedési út mentén Szarvas térségében, ill. a 46. sz.
főközlekedési út mentén Gyomaendrőd térségében, valamint a többi település esetében (14
db) „B” típusú tábla kerüljön kihelyezésre, a felek által egyeztetett szöveg és ábrák
feltüntetésével, mely kérdéseket a helyszín megjelölésével felek a munkaterület átadásátvételi jegyzőkönyvben rögzítenek. Megrendelő előírja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy
Vállalkozó a szerződés teljesítésekor településenként 1-1 db (16 db) „D” típusú
emlékeztető táblát köteles elhelyezni a megrendelővel egyeztetett helyen. Az ezzel
kapcsolatos esetleges előzetes engedélyezési eljárást, elhelyezést és azok költségeit a Csaba
Tv kommunikációs cég viseli.
10.

Általános rendelkezések:

10.1.

Vállalkozó a kivitelezéssel összefüggő közterületet térítés nélkül használhatja, azonban a
közterület-foglalási engedély megszerzése Vállalkozó feladata.

10.2.

Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos utasítást – a tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli
javaslatait is ideértve - kizárólag Megrendelőtől fogadhat el.

10.3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos
jogszabályok, továbbá a Kbt. rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak. A szerződés
tartalmának értelmezése a magyar nyelv szabályai szerint történik.

Szerződő Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés
áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Kondoros, 2012. ....................

Kondoros Község Önkormányzata, mint
Gesztor
Megrendelő
………………………………
Dankó Béla
polgármester
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………………………………
Szigeti Ferenc
vállalkozási vezérigazgató-helyettes
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a KÖZGÉP Építő- és
Fémszerkezetgyártó Zrt. nevében
………………………………
Kocsi Mihály Antal
ügyvezető igazgató
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a KÖTIVIÉP’B KözépTisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. nevében
………………………………
Barkász Sándor
ügyvezető igazgató
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a Békés-Drén
Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. nevében
Vállalkozó
Mellékletek:
1. számú melléklet: Vállalkozó szakmai ajánlata
2. számú melléklet: Ajánlati felhívás,
3. számú melléklet: Ajánlati Dokumentáció, valamint az engedélyes és a kiviteli tervek, a
műszaki leirás, és a vízjogi létesítési engedélyek,
4. számú melléklet: A konzultációra szóló felhívás,
5. számú melléklet: Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó
nyilatkozat
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Szerződés 5. számú melléklete
18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt
............................................................
............................................................
(számlavezető neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
11733003-15346676

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama: ... év ........ hó ... naptól ... év ............ hó ... napig*
visszavonásig*
a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
AZ OKIRAT(OK) MEGNEVEZÉSE ...........................................................
További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől
függően:
............ Ft
............ devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság: ............... (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb ............. nap
e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható
vissza

Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap
............................................................
Fizető fél számlatulajdonos

* nem kívánt rész törlendő
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Felolvasó lap

Ajánlattevő neve:

..........................................................................................................

Ajánlattevő székhelye:

..........................................................................................................

Ajánlattevő faxszáma:

……………………………………………………………..

Ajánlattevő e-mail címe:

……………………………………………………………..

4. részajánlat
4. rész
Tendertervek, kiviteli tervek, és
szakági tervek hasznosítási
1 jogának értéke
2 Általános tételek
3 Gyomaendrőd
4. rész mindösszesen (1-3 tétel)

nettó

Ajánlati ár
27% áfa

6.500.000,- Ft

1.755.000,- Ft 8.255.000,Ft

bruttó

………………….., 2012.. ……………… hónap …. nap

....................................…………………
Cégszerű aláírás
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AJÁNLATI NYILATKOZAT

Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott ……………………………….. ajánlattevő, melyet képvisel: ………………………..
…………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a”Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem, azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002”
tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második szakaszának konzultációra szóló
felhívásának és dokumentációjának feltételeit, valamint az esetlegesen kibocsátott kiegészítő
tájékoztatásokban közölteket.
2. Kijelentjük, hogy a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában kötendő egyedi
szerződést a 4. rész tekintetében ………..Ft vállalási áron, szerződésszerűen teljesítjük.
3. Kijelentjük, hogy az eljárás 4. részére adott ajánlatunk teljes, azt valamennyi, a felhívásban és a
dokumentációban megfogalmazott feltételre tekintettel állítottuk össze. Kijelentjük továbbá, hogy
az ajánlatkérő a konzultációra szóló felhívásban, a dokumentációban, valamint a kiegészítő
tájékoztatásban minden olyan információt a rendelkezésünkre bocsátott, amely a megalapozott
ajánlat megtételéhez és a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátásához
szükséges.
4. Saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt. 305. § (1)-(3)
bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
5. Elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés
alapjául.
6. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződést megkötjük, és a munkát elvégezzük az
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
7. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket javasolunk,
akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen
személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá
amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben
fennállnak a Kbt. 10. §-ban részletezett körülmények.
8. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

20

9. Elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban meghatározott fizetési feltételeket, és egyben
tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 303. § alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételeit, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti
10. Kijelentjük, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint
•
•
•

mikro
kis
közép

vállalkozásnak minősülünk illetve
nem tartozunk a törvény hatálya alá (a megfelelő aláhúzandó).

………………….., 2012.. ……………… hónap …. nap

....................................…………………
Cégszerű aláírás
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MEGÁLLAPODÁS
pénzeszköz átadás-átvételéről

amely létrejött egyrészről
Kondoros Nagyközség Önkormányzat
(Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., Adószám: 15725534-2-04, számlaszám: 11733003-15346676,
aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester), mint átvevő /továbbiakban Átvevő,
másrészről

Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth u. 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP: Bank ZRT.
Számlaszám: 11733003-153436666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343611

Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733034 -15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.
Számlaszám: 10402142 -49564948-48571008
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343783

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15347196
mint átadók/továbbiakban Átadók
együttesen Felek

között az alábbiak szerint:
1. Előzmények
A Felek pályázatot nyújtottak be „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címmel DAOP-5.2.1/D2008-0002 kódszámmal, melyet az Irányító Hatóság vezetője 2.080.607.128 Ft összköltséggel támogatásra
érdemesnek ítélt. A támogatás intenzitása 85%.
2. Átvevő az 1. pontban szereplő projekt megvalósítására 2009.02.23-án Támogatási Szerződést kötött.
3. A Felek a projekt megvalósítására 2008. december 23-án Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
kötöttek, melyben vállalták, hogy a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli –

hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható összköltségének 15%át képezik, az alábbi megoszlásban:

Befizetett hozzájárulás
Hozzájárulás összege (Ft-ban)
összege

Tag neve

1. Békés Város Önkormányzata
2. Doboz Nagyközség Önkormányzata
3. Geszt Község Önkormányzata

Fizetendő hozzájárulás
összege (Ft-ban)
Részesedése a projekt
elszámolható költségeiből (%)

26304815

402205

25902610

1,26%

9051471

0

9051471

0,44%

6847788

104695

6743093

0,33%

37779310

577651

37201659

1,82%

11242855

171915

11070940

0,54%

8305920

0

8305920

0,40%

17261340

26391

17234949

0,83%

8893659

0

8893659

0,43%

45026800

0

45026800

2,16%

16215762

247947

15967815

0,78%

9414420

143952

9270468

0,45%

23351186

357032

22994154

1,12%

7381264

112871

7268393

0,35%

50096525

0

50096525

2,41%

27849812

0

27849812

1,34%

7068142
312091069

0

7068142

0,34%

2144659

309946410

4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5. Kondoros Község Önkormányzata
6. Kötegyán Község Önkormányzata
7. Kunágota Község Önkormányzata
8. Méhkerék Község Önkormányzata
9. Mezőberény Város Önkormányzata
10.
11.
12.
13.

Okány Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

14. Szarvas Város Önkormányzata
15. Tótkomlós Város Önkormányzata
16. Újszalonta Község Önkormányzata
Összesen:

15%

4. Az Átadók e megállapodás alapján vállalják, hogy 3. pontban részletezett önerőt azonnali hatállyal
megfizeti. Amennyiben valamely településnek nem áll rendelkezésére az önerő, úgy az Átvevő azonnali
tájékoztatása mellett legkésőbb az adott településre vonatkozó közbeszerzési eljárás vállalkozási
szerződésre irányuló szakaszának Bíráló Bizottsági ülése idejére teljesíti (1. és 2. rész tekintetében
2012.07.31., a 3. rész tekintetében 2012.09.28., a 4. rész tekintetében 2012.07.20. dátummal történik meg.)
5. Jelen megállapodás szerinti önerőből visszafizetésre kerül a projektben elszámolható előkészítési költségek
Közreműködő Szervezet álatli elfogadása után az egyes településekre jutó előkészítési költségen belüli
önerő, valamint az EU Önerő Alapból történő forráslehívás után a településenkénti önerő támogatás.
6. A fizetés pénzátutalással történik a Projekt megvalósításához létrehozott, elkülönített, OTP BANK Nyrt.
pénzintézetnél vezetett bankszámlájára. Bankszámlaszám: 11733003 – 15346676 - 10130005
7. A közbeszerzési eljárás(ok) 4. pont szerinti Bíráló Bizottsági ülésének napjáig be nem érkezett önerő
további intézkedéseket von maga után. A helyzet jogi, közbeszerzési és pénzügyi vizsgálata, valamint az
érintett Átadóval történő egyeztetés után, eredménytelenség esetén az adott település a Konzorcium
részeként a későbbiekben nem tekinthető, a rá vonatkozó kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésétől
az Átvevő eláll, a rá eső támogatás lehívását nem kezdeményezi. Az adott település az Átvevő felé az
előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.

8. A Konzorcium által a későbbiekben megszavazott további önerő bevonása esetén a döntést követően - a
fentiek figyelembe vételével és azonos módon - az Átadó köteles a megszavazott összeg rá eső részét
megfizetni. A további megszavazott önerő meg nem fizetése a 7. pontban részletezett intézkedéseket
vonhatja maga után.
9. Az Átadók vállalják, hogy a 4. és 8. pont nem teljesítése esetén a 7. pontban szereplő kártérítés teljesítése
érdekében az Átvevő az 1. sz. melléklet szerinti felhatalmazás alapján inkasszót nyújt be a megállapodást
megszegő Átadó fizetési számlájára. Az Átadók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1. sz. mellékletet
képező felhatalmazó levelet a fizetési számlájukat vezető pénzintézettel záradékoltatják és 1 db eredeti
példányban a megállapodás aláírását követő 8 napon belül az Átvevő részére eljuttatják.
10. A 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§-a értelmében az építésihatóságiengedélyköteles ingatlan létrehozás, bővítés, átalakítás, egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása esetén fordított
ÁFA szabályozást kell alkalmazni. A konzorcium gesztora a projektmenedzsment szervezet támogatása
mellett (Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.) az építési beruházás során felmerülő
költségek esetében a Közreműködő Szervezet felé ÁFA előleg kérelmet nyújt be.
11. Amennyiben a 9. pont nem teljesülne, tehát a kérelmet a Közreműködő Szervezet elutasítja, vagy azt
késedelmesen fizeti meg az Átvevő részére, úgy az Átadók a településükre jutó építési költségek fordított
ÁFA részét előlegként az Átvevő részére teljes összegben megfizetik.
12. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 9. pontban szereplő – önerő részen felüli – fordított ÁFA
„előleget” a közreműködő szerv felé benyújtott kifizetési kérelem jóváhagyását követően, a támogatás az
Átvevő részére történt leutalását követő 3. munkanapon belül az Átadók részére visszautalja.
13. Felek a megállapodásból eredő jogvita esetén az Átvevő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező
bíróság illetékességét kötik ki.
14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
15. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2012. június …..

A Konzorcium Vezetője, mint átvevő
Dankó Béla
polgármester
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Nagyné Felföldi Ilona
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Martyin Tivadar
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Cservenák Pál Miklós
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Tóth Imre
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Nagy Mihály
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Konzorciumi tag mint Átadó
Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….

1. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt

…………………….. (pénzintézet neve)
……………………………. (számlavezető pénzintézet címe)
(számlavezető neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kondoros Nagyközség
Önkormányzat által gesztorált „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című DAOP-5.2.1/D-2008-0002
kódszámú projekttel összefüggésben a 2012.06.15-én meghozott döntés alapján benyújtandó beszedési
megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:

11733003 – 15346676 - 10130005

A felhatalmazás időtartama: 2012. év 06. hó 15. naptól 2014. év 03. hó 31. napig*

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*

Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap
............................................................
Fizető fél számlatulajdonos
Záradék:
Tudomásul vesszük, hogy a Kondoros Nagyközség Önkormányzat a kötelezettel szemben fennálló, fent nevezett
projekt kapcsán keletkezett, a Megállapodás 7. pontjában részletezett követelését a Kötelezett fent megjelölt
bankszámlája (bankszámlái) terhére azonnali beszedési megbízás útján jogosult beszedni. Kijelentjük továbbá,
hogy a fenti felhatalmazó nyilatkozat alapján a pénzintézetünkhöz benyújtott azonnali beszedési megbízásait
mindaddig teljesítjük, ameddig a követelés teljesítésre nem kerül, vagy annak visszavonásáról Kondoros
Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik.
Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap
............................................................
Pénzintézet

